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املقدمة

قوي فاندفاع فشهوة، عاطفة، إىل فاستحالت احتدت تنبهت إذا جنسية غريزة لإلنسان
فيه. فاعل هو ما يدري اإلنسان يكاد ال

فيستحيل وتبرص، أناة يف يتأمل ولكنه يحتد، لم تنبه إذا عقًال أيًضا لإلنسان ولكنَّ
فيه. فاعل هو ما اإلنسان يدري وجدان إىل

الحب يف نتفاضل ولكننا فيها، سواء والحيوان نحن بل الغريزة، يف سواء وكلنا
للجنس التقرب من بسبيله نحن ما فندري والتبرص، التعقل عن ينشأ الذي الوجداني

الفضائل. ونزن الصفات ونقدر اآلخر،
الحب عن بعيد وهو األوىل، والنظرة الشهوة حب العاطفة، حب هو الغريزي والحب

العالية. البرشية القيم ويعرف ويقدر يزن الذي الوجداني،
القصري. األعىش الحب هو العاطفة حب
البصري. الفهيم الحب هو الوجدان وحب

الغرائز سعادة فإن الحب؛ من نوعني هناك أن كما السعادة، من نوعان وهناك
نشبع أن هو ما عاطفي، رسور وهو الرشب، أو األكل لذة يف نجد كما زائل، رسور هي
الحب يف الشأن وكذلك والتعقل، الوجدان ثمرة هي القيمة السعادة ولكن ينطفئ، حتى
تعتمد الذي الوجداني الحب ولكن زائل، رشور هو إذ نظرة؛ أول من ينشأ الذي العاطفي
مقيمة. سعادة هو الرسور، من أكثر هو البرشية، القيم ووزن والتبرص التعقل عىل فيه
أكثر. ال الجنسية الغريزة إىل يرجع إنما محبني بني الحب أن هو شائع خطأ وهناك
أصله، ليس ولكنه الحب، يرافق االشتهاء فإن التحليل؛ بعض إىل يحتاج التباس وهذا
الطهارة، من مرتبة إىل نرفعها فإننا عظيًما حبٍّا امرأة نحب عندما أننا أحيانًا يحدث بل

االعتبارات. هذه أمام الغريزة تتقهقر بحيث القداسة، من معاني إىل بجمالها ونسمو
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باألم، وربطنا طفولتنا يف نما الذي التعلق ذلك هو آخر أصل إىل ينتمي الحب ولكن
الواقع يف إنما امرأة نحب حني ونحن ورحمة. ورقة حنانًا الحب يف يجعل الذي هو وهذا
الصفات شأن من نُْكِربَ أن عىل نشأنا قد ألننا وصوتها؛ وقامتها وجهها يف األم صورة نحب

أمهاتنا. بها تتحىل التي
العاطفة، حب األوىل، النظرة حب هو ليس العظيم الحب إن نقول: أن يجب وإذن
هو ليس الحب إن أيًضا: نقول أن ويجب والتعقل. الوجدان حب التبرص، حب هو وإنما
إىل صميمه يف يرجع إنما وجالل، ومجد عظمة من وامرأة رجل بني الحب يف وما الشهوة،
املجتمع، إياها علَّمنا قد اجتماعية أخالق وإىل أمهاتنا، إىل نعزوها التي السامية الصفات

طفولتنا. يف مارسناها عائلية عادات وإىل
أنهم كما الحب، عىل القدرة يف سواء ليسوا الناس إن أيًضا: نقول أن يجب وإذن
مقدار عىل يتوقفان — والسعادة الحب — كليهما ألن السعادة؛ عىل القدرة يف سواء ليسوا
عند كان ما مقدار وعىل أمهاتنا، أحببنا ما مقدار وعىل تعقل، أي وجدان؛ من عندنا ما

سامية. صفات من أمهاتنا
املرأة؛ عىل يقترص يكاد الرجل حب فإن واملرأة؛ الرجل بني الحب يف فرق وهناك
مختلط بالكسب مشغول هو إذ مبعثر؛ مشتت ضعيف لألطفال وحبه زوجته، عىل أي
خطري جزء األمومة فإن ولذلك بأبنائها؛ يختلط املرأة حب لكن املرأة. من أكثر باملجتمع

النسوي. الحب من
فيها نروي املؤلفات، عنه ونؤلف بالحب، نهتم أن يجب هل القارئ: يسأل قد وأخريًا

محبني؟ بني وأساليبه تفاصيله
عظيم لعمل حياته يرصد أن يستطيع اإلنسان وأن الحب، من أكرب الحياة أن والواقع
أو آلة، اخرتاع أو مذهب، تحقيق يتوخى كأن مجهوده؛ وكل وقلبه عقله كل يستغرق
عن وتُروى الكتب عنه تؤلَّف بأن جدير النشاط وهذا ذلك، نحو أو غاية، إىل شعب توجيه

القصص. تفاصيله
وتبدو أخالقنا، تتبلور وفيه السعادة، إىل يشء أقرب هو أو السعادة، هو الحب ولكن
حني ولذلك أخالقنا؛ يف ما أسمى منا ويستنبط يربينا الحب، أي وهو؛ األصيل، جوهرها يف
تحملنا خالل من البرشية الطبيعة يف ما أحسن أيًضا نروي إنما الحب عن قصة نروي

بالسعادة. اإلحساس وعىل اإلعجاب عىل جميًعا
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مع شقيقان، أنهما بينهما العظيم للتشابه فنظنهما بزوجني، نلتقي أننا يحدث ما كثريًا
ذلك التشابه؛ هذا تربر عائلية قرابة أية الزواج قبل تربطهما ال غريبني، يكونان قد أنهما
للتشابه واضًحا التعليل فيكون يتزوجها، وقد خالته، ابنة أو عمه ابن يشبه قد أحدنا أن
أو قنا من فتاة تزوج قد اإلسكندرية، يف نشأ الذي الزوج أن نجد ما كثريًا ولكنا بينهما،
ذلك؟ علة هي فما شقيقني، يكونان يكادان أنهما نتأملهما عندما نجد ذلك ومع القاهرة،
معينة صورة يتخيل إنما الشباب، ثم املراهقة سن يبلغ عندما الشاب أن ذلك علة
وهذه الفنية، أو االجتماعية الظروف ببعض تأثر مهما حياته، مدى تالزمه الجمال من
وذلك التالية؛ األربع أو الثالث السنوات أثناء ويف الرضاع، وقت أمه صورة هي الصورة
وحبٍّا حاجاته، إىل والتفاتًا عليه، عطًفا أكثر شخًصا عامله يف يجد ال السنني هذه يف ألنه
هي وقامتها األصوات، أرخم هو وصوتها الوجوه، أجمل هو إذن أمه فوجه أمه، من له
يبلغ أن إىل نفسه يف بل ذهنه، يف كامنة الصورة هذه وتبقى الجميالت. للنساء املثىل القامة
غري أو سمجة أو قبيحة الوجوه جميع صارت الزواج ميعاد جاء فإذا فالشباب، املراهقة
يعشقه، ثم الوجه، هذا يستلطف فهو أمه، وجه أشبهت التي الوجوه تلك ماعدا جميلة،
والصوت والقامة واللون الوجه يف تقاربها األقل عىل أو أمه، تشبه التي الفتاة تلك ويختار

النحافة. أو والبدانة
الشاب بخالف ويستلطفها، السمينة الفتاة يتزوج السمني الرجل أن نجد ولذلك
سمينة كانت السمني أم أن ذلك ومرجع النحيفة. الفتاة غري يستلطف ال الذي النحيف
من أمه صفة هو الذي السمن أن يعتقد وكان أمه، ألنها يحبها وكان طفولته، أيام مثله
ونظام املعيشة بحكم أو أمه، من الوراثة بحكم نفسه هو وسمن كرب فلما الجمال، عالمات
األبيض، الرجل عن ذلك مثل وقل السمينة. املرأة يف إال الجمال يجد يعد لم معها، الغذاء



التاريخ يف الحب

ألن قصرية؛ فتاة يتزوج بأن يرىض ال الطويل الرجل أو سمراء، فتاة يتزوج بأن يرىض ال
وقد طويلة، كانت الثاني أم وألن البياض، حب فيه غرست وقد بيضاء، كانت األول أم

الطويالت. حب فيه غرست
طفولته، منذ الجمال قيم فيه انغرست قد أنه هو واحد لسبب زوجته يشبه فالرجل
أمه يشبه هو كان وملا أمه. هو القيم، هذه عنه وأخذ عليه، رسم الذي األنموذج وكأن
االثنني نجد فإننا أمه، تشبه فتاة يختار يتزوج عندما ألنه ثم بعيد، حد إىل الوراثة بحكم

شقيقان. كأنهما متشابهني الزواج بعد
فهو زوجته، عن الزوج فيها يختلف أزواًجا هناك ولكنَّ القراء: بعض يرد قد وهنا
هذا تعليل هو فما نحيفة، وهي سمني وهو بيضاء، وهي أسمر وهو قصرية، وهي طويل

االختالف؟
ا، جدٍّ الحدوث قليل الزوجني بني االختالف هذا إن نقول: السؤال هذا عىل فلإلجابة
ألغراض ولكن لجمالها، زوجته يخرت لم الزوج أن إىل مرجعه يكون يوجد حني وهو
إنه أي ذلك؛ نحو أو اجتماعية مكانة لها معينة عائلة من أو ثرية، تكون كأن أخرى،
يكون وأحيانًا الطفولة، منذ عليها نشأ التي الجمالية بميوله اختياره يف مسوًقا يكن لم
فهو نحوها، عواطفه جمعت خاصة مرضع له هناك كانت كأن أمه، عن بعيًدا تربى قد
ترضعه، أن قبل ماتت قد أمه تكون ربما أو املرضع. هذه تشبه فتاة يختار يشب عندما

قيمه. وتختلط مقاييسه ترتبك فهنا سنوات، ثالث أو سنتني معه تتم أن قبل أو
بهذه كأنها تناقضنا، من اآلخر الجنس من نختار أننا وهو شائع، رأي وهناك
خطأ لنا توضح لألزواج شاملة عابرة نظرة ولكن عندنا، الذي النقص تكمل املناقضة
وكذلك تشابهنا. التي الفتاة تلك نختار نحن الحاالت من املائة يف تسعني ففي الرأي؛ هذا
ألن وذلك مًعا؛ وأمها أباها يشبه أن يجب فإنه الشاب، تختار عندما الفتاة يف الشأن
«كل قيل وقد املطاع، السيد وهو البيت، يف رؤيته عىل نشأت الذي البطل هو األب هذا
حق عىل حاصالت غري فتياتنا كانت ملا ولكن عبثًا، املثل هذا وليس معجبة»، بأبيها فتاة
أيام منذ نفسه يف ارتسم الذي األنموذج وفق يختار الذي هو الشاب فإن الكامل، االختيار
عىل ذلك يفعل بالطبع وهو أمه، تشبه فتاة يختار وهو الرضاع. أيام منذ بل الطفولة،
وليست نفسه، يف كامنة أمه صورة ألن أمه؛ بجمال متأثر أنه يدري ال إنه أي وجدان؛ غري

ماثلة.
هي إنما ابنها، ذهن يف لألم ترتسم التي الجمال صورة أن ينىس أال القارئ وعىل
شاء فإذا جميلة، شابة وهي صورتها أي تقريبًا؛ واألربعني العرشين بني وهي صورتها
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قبل كانت كما أمه يتذكر أن فيجب الجمالية، ميوله وعن نفسه عن يفحص أن القارئ
واألوجاع، الرقاد كثرية متغضنة، درداء عجوز اآلن هي كما وليست سنة. ثالثني أو عرشين

عضالتها. واسرتخت بطنها ترهل وقد وتعطس، تسعل
الوجه هذا فتنة يف فيقع أمه بصورة ينخدع بأال للشاب ننصح أن هو آخر يشء بقي
والقامة واملالمح التقاسيم يف أمه تشبه التي الفتاة هذه ألن الطفولة؛ منذ فيه ثبت الذي
بخيال يفتن فهو األخالق، سيئة تكون قد الفتاة هذه الصفات، بعضهذه يف أو والصوت،
صفات عىل نطمنئ أن من الزواج يف بد ال وإذن أخالقها. يجهل ولكنه عليها، يضيفه

واألخالق. كالذكاء أخرى
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العربيفاحلب رأي

األرب»: «نهاية يف النويري الدين شهاب قال

ثم املودة، ثم منه القرب إرادة تحدث الشخيص، االستحسان يتجدد ما أول
يزيد ثم تتيًما، يصري ثم عشًقا، يصري ثم هًوى، يصري ثم محبة، فيصري يقوى

ولًها. فيصري التتيم

إليه، وتميل فتستحسنه طبعها، يالئم ما النفس مصادفة فهو العشق، سبب وأما
ومعاودته النظر يف بالتثبت بل باللمح، ذلك يكون وال النظر، املصادفة أسباب وأكثر
االستمتاع وتمنت منه، التقرب ورامت النفس، طلبته العني عن املحبوب غاب فإذا بالنظر،
ذلك من فيتجدد به، كلها وشغلها حاًرضا، الغيبة يف إياه وتصويرها فيه، فكرها فيصري به،
ذلك. يف املفكر قوي البدنية الشهوة قويت وكلما املعنى، ذلك إىل الفكر النرصاف أمراض
قدر عىل ويقوى يضعف وأنه ملجانس، إال العشق يقع ال أنه الحكماء بعض وذكر
وما ائتلف، منها تعارف ما مجندة، جنود «األرواح ملسو هيلع هللا ىلص: النبي بقول واستدل التشاكل.
إىل الجنس فمال األجسام، قبل موجودة األرواح كانت وقد قال: اختلف.» منها تناكر
شاهدت فإذا لها، مقارنًا كان ما حب نفس كل يف بقي األجسام افرتقت فلما الجنس،
كان فإذا قرينتها، كانت التي هي أنها ظانة إليها مالت ما، موافقة نوع نفس من النفس
عشًقا. كان بالصورة يتعلق معنى يف كان وإن ومودة، صداقة كانت املعاني يف التشاكل
واملناسبة. املجانسة ارتفاع أبانت التجربة ألن بعضالناس؛ واإلعراضمن امللل يوجد وإنما
أمراض من هو إنما الحكماء، الحصفاء أدواء من العشق «ليس بعضالحكماء: وقال
النظر وإمراح الشهوة، عنان وإرخاء النفس، متابعة ولهجتهم دأبهم جعلوا الذين الخلعاء،
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ثم تألف، ثم فتأنس، الصور ببعض النفس تتقيد فهنالك الصور، من املستحسنات يف
تلهج.» ثم تتوق،

املتلمحة الفارغة والقلوب العاطلة النفوس يعرتي مرض العشق عقيل: ابن وقال
فيصري األنس، ويتمكن األلفة، فيتأكد املخالطة، إدمان ويساعدها النفس، من لدواٍع للصور
من الفارغني وأمراض البطالني، علل من فهو فارغ، إال قط عشق وما شغًفا. باإلدمان
إال تراه قلما ولهذا الخالق؛ عظم عىل بها املستدل الحقائق، وطلب العرب دالئل يف النظر
أشد الحكماء قلوب ألن قط؛ حكيم عشق وما النوكى. الخالعة وأرباب البطرين، الرعن يف
وتخطف تلحظ أبًدا فهي طلبها؛ شدة مع الكون صور من صورة توقفها أن عن تمنًعا
مار فإنه نظرة؛ ملحة إىل حكيم يضيف أن وقلَّ ملحة، من عشق يحصل أن وقلَّ تقف، وال
عن تحجبه ألنها الطلب؛ عن صورة توقفه ال هللا ملعرفة طالبًا كان ومن املعاني، طلب يف

الصور.
الريح هبوب عدوه؛ يشء كل العاشق، مسكني تقول: أعرابية سمعت الربعي: وقال
والبعد يسقمه، والتذكر يؤمله، والعذل تحرقه، الديار ورسوم يؤرقه، الربق وملعان يقلقه،
والبعد، بالقرب تداويت ولقد منه. يهرب والرقاد بالءه، يضاعف والليل يهيجه، والقرب

عزاء. عز وال دواء ينجح فلم
بعض عن العشاق» أشواق بتفصيل األسواق «تزيني كتابه يف األنطاكي داود وقال

البلغاء:

وتصفي البخيل، كف وتسخي الجبان، وتشجع الحيلة، تنتج فضيلة، العشق
وهو الضعيف، العاجز حزم وتبعث األعجم، لسان بالشعر وتطلق الغبي، ذهن
وتأويل لألدب، داعية وهو الشجاع، صولة له وترضع امللوك، عز له يذل عزيز
وإليه والحيل، املكايد دقائق به ويستخرج والفطن، باألذهان به تفتق باب
أليفه، ويؤنس جليسه، يمتع والشيم، األخالق فواتر به وتسكن الهمم، تسرتيح

القلوب. يف يسكن وفرح النفوس، يف يجول رسور وله

املوت، حياض من جرعة العشق أن ملخصه ما العالف ترجمة يف خلكان ابن ونقل
وجود الشمائل، يف ولطافة الطبع، يف أريحية عن إال يكون ال لكنه رياضالنكل، من وبقعة

عذل. فيه ينفع ال وميل منع، معه يتفق ال
تزول جزاء، ال ورشًطا نيل، بال ميًال، تكون أن املحبة رشط «العارفني»: بعض وقال

وجل. عز هللا أحباء يف ذلك ويتأكد العرض، زوال عند
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نهوى. ما طبق ونتشكل نتكيف نحن جوته: قال
وأولئك وتُغتصب. تُجر أن ال وتُقاد، د تُرشَّ أن بها أحرى كالضمري، املحبة فولر: وقال

يتزوجون. ما غري يحبون يحبون، ال َمن يتزوجون الذين
املرأة حياة يستغرق اإلنسان حياة عارضيف هو الذي العشق دوستايل: مدام وقالت

بأجمعها.
ولكني نظرة، أول من الحب بإمكان يؤمنون ال الذين أولئك من لست فنست: وقال

أخرى. مرة النظرة بوجوب أومن
حبها من يحمل فاضلة، جميلة امرأة تحبه الذي الرجل إن دوديفان: مدام وقالت
حياة من قيمة أعىل حياته أن رآه َمن كل ويشعر الحصانة، ويكسبه يمنعه طلسًما

اآلخرين.
ينتهي أن الحب يمكن ال ولكن بالحب، الصداقة تنتهي ما كثريًا كوتون: وقال

بصداقة.
تلك األول، الحب بدبيب الشعور من أقدس هو ما حياتنا يف ليس لونجفيلو: وقال
الريح تلك وأنفاس وتطفو، تتعاىل األوىل الوسوسة وتلك الحريرية، ألجنحته األوىل الرفرفة

تدمرها. وإما تطهرها فإما فتغمرها، النفس إىل تسارع
أكثر الدفاع وسائل ضعف إىل نجاحنا يُعزى الحرب، يف كما الحب يف كوتون: وقال

وسطوته. الهجوم عنف إىل يُعزى مما
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للحب. جزاء الحب حسبك دريدن: وقال
الخيال. ويوشيها الطبيعة، تزودها الرسم، لوحة الحب فولتري: وقال

إخفاؤه. املستطاع من ليس كالسعال الحب هربرت: وقال
ورفعة، قوة الخلق ويمنح األثرة، من القلب ر يطهِّ الحب جوزبري: مس وقالت
قوة كليهما واملرأة الرجل ويزيد الرشيفة، املقاصد إىل األعمال جميع يف الحياة ويوجه
أمينًا. صادًقا حبٍّا يحب أن عىل القدرة تلك هي إلنسان توهب هبة وخري وشجاعة. ورشًفا

األصنام. أمام تُوقد أالَّ يجب مقدسة، نار والحب
به. يشعر ال كان إذا إال الحب، عن األداء اإلنسان يحسن ال كار: وقال
النقصان. يف أخذ الزيادة يف يأخذ لم إذا كالقمر، الحب سيجار: وقال

وجرائمها، وأحزانها اإلنسانية هموم وعالج األدواء، جميع دواء تشيلد: مس وقالت
سبيل شئنا إذا وهو ويردها، الحياة يحدث الذي اإللهي، الحيوي العنرص فهو الحب؛ هو

املعجزات. وفعل القوة
يسلك ال ولكنه املجانني، سلوك حبه يف الحكيم الرجل يسلك قد الروشفوكو: وقال

البله. سلوك
يكون. ال حيث يظهره يشء وال يكون، حيث الحب يسرت يشء ليس أيًضا: وقال

تنقصه لم إذا الجمال، إىل الرجل الفتقار الحب يف قيمة ال دولنكلو: نينون وقالت
من عمى أكثر الخلد وليس بالعطف، إال تُفتح ال القلوب فإن املحبوبة؛ األخرى الصفات

العاشقة. املرأة
الحرية. من محمًال أخف الحب وقت الطاعة إلجز: وقال

الفردوس. لغة من عنا تخلف ما كل هي العشق نربات بولور: وقال
من باملالئكة، وأشبه طهارة، أكثر الحب من نوع الحق يف يوجد ليس إديسون: وقال
فحب جنسها، فيها تتلمح التي وبالعني املجردة، بالعني يرمقها فهو البنته؛ الوالد حب
ففيه البنته األب حب أما بالطمع، مشوب البنه األب وحب بالرغبة، مشوب لزوجته الزوج

عنه. التعبري اللغة تستطيع ال يشء
صفوق أقدس أيًضا وهو اإلنسانية، بها تُتوج التي النعمة هو الحب برتاركه: وقال
يصالح الذي الفادي املبدأ وهو والحق، بالواجب تربطنا التي الذهبية الحلقة وهو النفس،

األبدية. السعادة بشري وهو والحياة، القلب بني
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املعرفة، مقدار يف يتفوقون الذين هم الحقيقيون املسيح ليسحواريو شبانهيم: وقال
الحب. مقدار يف يتفوقون الذين أولئك هم وإنما

إال أبدية عيشة سيعيش كان إذا العواطف من اإلنسان يحتاج ليس وطس: وقال
اإللهية. العزة وتأمل الحب، فقط: لعاطفتني

الحقيقية، عالئقها منها تعرف الحب، من ساعة املرأة حب فولر: مارجريت وقالت
الفلسفات. جميع من تعرف مما أكثر
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أنطونيوسوكليوبطرة

أو اإلغريقية مرص ملكة كليوبطرة سرية من أشهر هو ما القديمة الحب سري يف ليس
ومثَّل والقصائد، والتواريخ والدرامات القصص املؤلفون وضع فقد املقدونية؛ باألحرى
غرابة سريتها، قراءة إىل الناس يجذب ما وأكرب واملثالون. والنقاشون املصورون غرامها
التضحيات وِعظم إليها، انتهت التي املفجعة والنهاية حوادثها، تطورتها التي األطوار

وكليوبطرة. أنطونيوس املحبني من كل بها ضحى التي
َمن أكثر رضب فقد توضحه؛ أن من بدًال إبهاًما تاريخها تزيد السري هذه وكثرة
صارت حتى القصاص، شأن والتزيني، التزويق من وأكثر الخيال، يف بسهم عنها َكتَب
األوهام. من الحقائق استخالص املؤرخ عىل يشق صار وحتى املتن، عىل تغطي الحوايش
إغريقية مقدونية ساللة وهم البطاملة، حكم تحت الوقت ذلك يف مرص كانت فقد
وكانت اإلسكندر، عند قائًدا البطاملة أرسة مؤسس وكان بالقرابة. اإلسكندر إىل تمت كانت
بني التجارة ومركز املتوسط، األبيض البحر عىل ميناء أكرب كليوبطرة وقت يف اإلسكندرية
وجامعة كربى مكتبة لهم وكانت اإلغريق، من سكانها أكثر وكان وأفريقيا، وأوروبا آسيا
اللغة فيه وتُسمع اإلغريقية، الحضارة تكسوه إغريقيٍّا، كله الوسط فكان فيها، يتعلمون

والعلوم. الفنون يف اإلغريقية الثقافة عليه وتسيطر اإلغريقية،
قاعدة اإلسكندرية وكانت عرشة، السابعة يف عرشمرصوهي إىل كليوبطرة وارتفعت
املرضوبة املكوس وتبلغ نفس، مليون نحو سكانها يبلغ وكان الحكومة، وكريس البالد
والربدي الكتان صناعات وكانت جنيه، ماليني خمسة نحو جماركها يف البضائع عىل
املالكة األرسة بقصور ا خاصٍّ املدينة مساحة ُخمس وكان فيها، رائجة واألقمشة والزجاج
وقد إليها، وما واملسالت والتماثيل البساتني جميعها وتتخللها تحفها واملتحف، واملكتبة
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الحضارة وسائل من فيها كان ما لوفرة األيام، هذه بباريس فرييرو اإليطايل املؤرخ شبهها
والرتف.

مخطوبة املالكة األرسة يف املتبعة للسنن تبًعا كانت العرش إىل كليوبطرة ارتقت وملا
سوء، أوصياء عليه وكان عمره، من عرشة الثانية يف صبيٍّا بعُد يزال ال وكان أخيها، إىل

وحده. العرش وولوه املدينة، عن أخته فنفوا سنه، صغر من يستفيدوا أن أرادوا
عقلها، وتذكى أعصابها منه تنبهت لكليوبطرة، مهماًزا األوىل النكبة هذه وكانت

مرص. إىل به وعادت جيًشا ألَّفت حيث سوريا إىل الذهاب إىل فبادرت
تكن ولم اإلسكندرية، احتل قد الروماني القائد قيرص يوليوس كان األثناء هذه ويف
يف والصمود بالبسالة شهرة من له كان عما فضًال — جيشه ألن املقاومة؛ فيه تجدي
قائد أبرع يقوده كان — الرومانية الجيوش بها تتسم التي الصفات وسائر القتال،
وجاءت وثقته، رضاه كسب عىل ونصحاؤه امللك واقترص قيرص. وهو الزمان ذلك يف
ولكنها ناًرصا، منها أكثر أخوها وكان الثقة، هذه اكتساب يف أخاها تنافس كليوبطرة

وفتنتها. بجمالها قيرص عند عليه تمتاز كانت
الفتنة ولكن كبريًا، أنفها كان فقد جميلة؛ تكن لم أنها عىل املؤرخني أكثر واتفق

بقوله: بلوتارخ املؤرخ وصفها فقد روحها؛ وخفة نفسها يف كانت

الروعة من يكن ولم غريها، جمال إىل يُقرن أن يمكن ال بحيث جمالها يكن لم
مدة بقي إذا اإلنسان يف تأثريها ولكن لها، رؤيته أول عند الناظر يف يؤثر بحيث
وحالوة شخصيتها، كانت فقد مقاومته؛ تمكن مما يكن لم حرضتها يف قصرية
تستأثر بحيث السحر من تعمله، أو تقوله ما به تطبع الطابع وذلك حديثها،
يشبه كان الذي صوتها موسيقى يسمعه أن لإلنسان يلذ مما وكان اإلنسان.

األنغام. فيه تختلف وترية آلة

عىل فينرصها حزبها، إىل وتضمه قيرص يوليوس إىل تصل لكي كليوبطرة واحتالت
حولها لفته بساط يف نفسها فوضعت وبينه، بينها تحجز أخيها جيوش وكانت أخيها،
كان حيث إىل وصل حتى صغري زورق يف ونزل لها، أمني خادم واحتملها عليها، وُربط
فأذن إليه، هدية بوصول يؤذنوه حرسقيرصأن إىل وطلب البساط، الخادم فأنزل قيرص،
حوله، املربوطة الحبال وُفكت أمامه، البساط وضع أن هو فما الهدية، حمل يف قيرص

كليوبطرة. منه خرجت حتى
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فأحبها غريه، يف والجرأة الشجاعة يعرفقيمة أن يدع فال جريئًا، قيرصشجاًعا وكان
سنوات ست ونحو الساعة تلك منذ البالد وحكمت أخيها، دون مرص عرش عىل وأقرها
االستبداد إىل بالطموح متهًما مقتوًال، رومية يف قيرص مات ثم والحكمة. العدل حكم

قيرصون. سماه ولًدا له ولدت قد كليوبطرة وكانت الجمهورية، وإلغاء
أولهما: بينهما؛ العالم هذا اقتسما قيرصرجالن موت عقب الروماني العالم يف وظهر
عىل استوىل الذي أنطونيوس وثانيهما: منه، الغربي الجزء عىل استوىل الذي أوكتافيوس

الرشقي. الجزء
بقوته، وتستعني إليه تنضم لكي أفضل، أيهما وتقدر تحسب كليوبطرة وأخذت
الوقت ذلك يف وكان فاستدعاها، أنطونيوس منها توجس حتى وتردد ترجيح يف فبقيت
يوليوس إىل الرحم بصلة أنطونيوسيمت وكان تحوطه، وجيوشه كيليكة يف خيامه ضاربًا
الشباب لذاذات يف شبابه بعض قىض وقد الجندية، هواة من شجاًعا وكان نفسه، قيرص
كان ولكنه إليهما، وما والنساء الخمور عىل جنيه ألف مائة نحو فأنفق الفتوة، ورسف
املكايد لعدوه ويدبِّر فيها يقاتل مساعريها، من يصري الحرب وتعلن الجد يجد عندما

يفوز. حتى له ويصمد
وسارت صغريًا أسطوًال فألَّفت دعوته، تلبي أن من لكليوبطرة مندوحة ثم تكن ولم
كان حيث كيدنوس نهر إىل وصعدت بلغتها حتى املتوسط األبيض البحر عرب كيليكية إىل
لباسها، أفخر يف توسطتها وقد الزينة، يف غاية سفينتها وكانت وجيوشه. أنطونيوس
ه وجَّ سفينتها وقفت وملا الزينات. وأجمل الحلل أبهى يف أمامها سامطني جواريها ووقف

السفينة. إىل تدعوه إليه هي فأرسلت العشاء، إىل يدعوها أنطونيوس إليها
والغربية، الرشقية األلوان من برضوب ُهيئت قد ألنطونيوس املعدة الوليمة وكانت
أنفاس منها فتخرج تحرتق الشموع آالف وأُضيئت الرشاب، أكواب املائدة عىل وُصفت
خيامه، من أنطونيوس وجاء املختلفة. العطور دخان من سحابات فوقها وتعبق الطيب،
وخشونة، شظف من فيها بما املعسكرات، عيشة يعيش وهو زمن عليه مىض قد وكان
لبه، سحر ما الفتان، والجمال الفاخر، والرشاب اللذيذ، والطعام الوثري، الفراش يف فرأى

إليها. وقيده قلبه وأرس
عىل قائمة كانت قيرص بيوليوس عالقتها ألن قبًال؛ أحبت قد كليوبطرة تكن ولم
شهواتها يلبي فتيٍّا، شخًصا أنطونيوس يف وجدت فقد اآلن، أما العشق، عىل ال املصلحة
العشق هذا يشوب كان وربما وعلقته. فعشقته ونهاره، ليله طوال يربحها ال ويعشقها،
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وتصافيا الحب، أخلصا أنهما يف ليسشك ولكن الجانبني، كال من املصلحة مراعاة من يشء
املمات. حتى كئوسه

أنطونيوس ذهب حني واحدة، مرة إال يفرتقا لم سنوات عرش نحو مًعا كالهما وبقي
أربعة التمليق إن مرة: قال أنطونيوس أن بلوتارخ ذكر وقد آسيا. جهات إحدى يف حملة يف

حديثها. سحر عىل يدل وحده وهذا نوع. ألف منه فعندها كليوبطرة أما أنواع،
بلوتارخ: قال

يف أكان سواء وتمتعه أنطونيوس ترس ألن دائم استعداد عىل كليوبطرة كانت
معه، وترشب النرد، تالعبه نهار، ليل تالزمه وكانت اللهو. حال يف أم الجد حال
وقفت القتال عىل املران وقت كان وإذا معه، تقتنص الصيد إىل معه وتخرج

له. وتصفق به تعجب أمامه

أكتافيوس كان وقد العالم. يسود أيهما وأنطونيوس، أكتافيوس بني النزاع حدث ثم
أخت متزوًجا كان أنطونيوس ألن الدوائر؛ به ويرتبص ألنطونيوس، السوء يضمر
وأعد للقتال، الفريقني كال وتهيأ كليوبطرة. علق عندما هجرها قد وكان أكتافيوس،
يكن لم إذ أنطونيوس؛ تصحب كليوبطرة وكانت أكتيوم. يف والتقيا أسطوًال، منهما كل
انهزم، قد عشيقها أسطول أن كليوبطرة فيها ظنت برهة، القتال ودار فراقها. عىل يقدر
ساعة يف الهلع يساوره املرأة قلب ولكن تأكدت قد الهزيمة تكن ولم بالفرار. ربانها فأمرت
فُجنَّ اإلدبار، تويل كليوبطرة أنطونيوسسفينة ورأى الرجال. إال لها يُخلق لم التي الشدة،

األوىل. الهزيمة بانت وهنا يدركها، أن أسطوله وأمر واستطري، جنونه
له سلمت حتى مرتني، هزمه أكتافيوس ولكن باإلسكندرية، أنطونيوس وتحصن
بد ال وأنها وحبيبها، هي عليها ُقيض قد أنه عندئٍذ كليوبطرة وعرفت جيوشه. جميع
جمهور إليها وينظر الذهب، من باألغالل مقيدة رومية شوارع يف وتُقاد أسرية، تقع أن
يكف حتى ماتت، أنها اإلسكندرية يف فأشاعت والتشفي، االستهزاء بني العاصمة تلك
اإلشاعة وبلغت للنجاة. طريقة عن ذلك خالل يف هي وتبحث عنها، البحث عن أكتافيوس
األخرى. هي فانتحرت كليوبطرة ذلك وبلغ بطنه يف سيفه غرز بأن فانتحر، أنطونيوس
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فتاة فأحب ومكة، املدينة بني القرى بوادي ربيعة بني قومه يف نشأ شاعًرا، جميل كان
أبيها. إىل خربه ووصل حبهما، فاشتهر صغريًا علقها قد وكان قومه. بنات من بثينة تُدعى
املحبوبة الفتاة أبو منع اثنني بني حب اشتهر إذا أنه العرب عند العادات رش من وكان
بينهما كانت التي العالئق سابق عن الناس يتقول أن خشية وذك حبيبها؛ من زواجها

الزواج. قبل
وصفها يف القصائد ويؤلِّف بها، يشبب جميل فصار تزويجه، عن أبوها فامتنع
فيشعرهم األغراب، قلوب يف الشك يلقي أن ذلك من غرضه كان وربما لها، حبه ومقدار
أبيها. من ألنفسهم طلبها عن يمتنعوا أن فيهم ذلك أثر من ويكون شديدة، بها عالقته بأن
الفتاة أهل فاستعدى مروان، بن امللك عبد خالفة يف األموية عرصالدولة يف ذلك وكان
عند ونزل الشام، إىل ففر جميًال، ذلك وبلغ ببثينة. التشبيب عن جميل يكف لكي الوايل
يُحكى ومما البلوى. من فيه هو ملا ويرحمه خربه يعرف وكان عذرة، بني وجوه أحد
له يتصدين فكن بنات، سبع فزين حبه، ينسيه لكي جميل عىل احتال الرجل هذا أن
يف وقال عنهن، وصد للحيلة، جميل ففطن إحداهن، يعلق حتى ذلك ويعاودن متربجات،

ذلك:

وأن��ج��ح األم��ور ف��ي خ��ي��ٌر ��ْدُق وَل��ل��صِّ ص��ادًق��ا ت��ع��ل��م��ي��ن��ي ل��ك��ي��م��ا ح��ل��ف��ت
وأم��ل��ح أل��ذ ع��ن��دي ورؤي��ت��ه��ا ب��ث��ي��ن��ة م��ن واح��د ي��وم ل��ت��ك��ل��ي��م
وأم��ل��ح ل��دي ال��دن��ي��ا م��ن أل��ذ ب��ث��ي��ن��ة م��ن واح��د ي��وم ل��رؤي��ة
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بثينة «إن األغاني: روى وقد الخالء. يف ويلتقيان لبثينة املواعيد يرضب جميل وكان
ال إليه خرجت إال خالء، عىل يأتيها ال باهلل حلفت بها، نسب قد جميًال أن أخربت ملا

أخواتها.» ومع إليها فيتحدث الرجال غفالت عند يأتيها فكان منه، تتوارى
نظم من فيها أكثر وقد محبٍّا. كالهما وكان الحب، تصافيا أنهما عىل يدل وهذا

ربيعة. أبي بن وعمر الفرزدق إعجاب تنال كانت التي القصائد
قوله: ذلك من

ل��س��ع��ي��د إذن إن��ي ال��ق��رى ب��وادي ل��ي��ل��ة أب��ي��ت��ن ه��ل ش��ع��ري ل��ي��ت أال
ون��ج��ود وده��ا م��ن ل��ن��ا ت��ج��ود م��رة ب��ث��ي��ن��ة ف��رًدا أل��ق��ي��ن وه��ل
وي��زي��د ح��ب��ه��ا ي��ن��م��ي ال��ي��وم إل��ى ي��زل ف��ل��م ول��ي��ًدا، م��ن��ه��ا ال��ه��وى ع��ل��ق��ت
ج��دي��د وه��و ال��ده��ر ف��ي��ه��ا وأب��ل��ي��ت وع��ده��ا ب��ان��ت��ظ��اري ع��م��ري وأف��ن��ي��ت
ي��ب��ي��د ي��ب��ي��د ف��ي��م��ا ح��ب��ه��ا وال ط��ال��بً��ا ج��ئ��ت ب��م��ا م��ردود أن��ا ف��ال
ت��ري��د؟ أِم��ْص��َر ِن��ْض��ِوي: ق��رب��ت وق��د ق��ول��ه��ا أن��س��ى ال األش��ي��اء م أن��س��ى وم��ا
ج��دود ف��دت��ك ف��اع��ذرن��ي ل��زرت��ك ت��رى ال��ت��ي ال��ع��ي��ون ل��وال ق��ول��ه��ا: وال
ش��ه��ي��د ال��غ��داة ق��ل��ت ب��م��ا ودم��ع��ي ق��ات��ل��ي ال��وج��د م��ن أل��ق��ى م��ا خ��ل��ي��ل��ي
أري��د؟ غ��ي��ره��ن ج��ه��اد وأي ب��غ��زوة ج��م��ي��ل ي��ا ج��اه��د ي��ق��ول��ون:
ش��ه��ي��د ع��ن��ده��ن ق��ت��ي��ل وك��ل ب��ش��اش��ة ب��ي��ن��ه��ن ح��دي��ث ل��ك��ل

طويًال فتعاتبا مدته طالت بينهما كان تهاجر بعد بثينة، جميل لقي األغاني: روى
تقول: الذي وأنت تهواني أنك أتزعم جميل، يا ويحك له: فقالت

ب��ال��ق��وادح أن��ي��اب��ه��ا م��ن ال��ُغ��رِّ وف��ي ب��ال��ق��ذى ب��ث��ي��ن��ة ع��ي��ن��ي ف��ي ال��ل��ه رم��ى

القائل: أنا بل قال: ثم يبكي، طويًال فأطرق

ك��الم��ه��ا ع��ل��يَّ ي��خ��ف��ى ال ب��ث��ي��ن��ة ت��ق��ودن��ي أص��م أع��م��ى ل��ي��ت��ن��ي أال

جميًعا؟ كفانا ما العافية سعة يف أوليس املنى؟ هذه عىل حملك ما ويحك! له: فقالت
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التالية: الحكاية هذه عنهما ذُكر ومما
فأتياه الليلة. عندها جميًال إن لهما: وقالت وأخيها، أبيها إىل بها لبثينة أََمة «سعت
لها: قال ثم بثه. إليها ويشكو يحدثها منها حجزة جالًسا فرأياه سيفني، عىل مشتملني
بني يكون بما قال: بماذا؟ قالت: تجزينه؟ أال بك، وشغفي إياك ودي أرأيت بثينة، يا
عاودت ولنئ منه، بعيًدا عندي كنت لقد وهللا تبغي؟ أهذا جميل يا له: فقالت املتحابني.
عندك ما ألعلم إال هذا لك قلت ما وهللا وقال: فضحك أبًدا. وجهي رأيت ال بريبة تعريًضا
مساعدة منك رأيت ولو غريي. تحبني أنك ألدركت إليه تجيبينني أنك علمت ولو فيه.
األبد، هجرة لهجرتك نفيس أطاعتني ولو يدي، يف استمسك ما هذا بسيفي لرضبتك عليه

قويل: سمعت أََوما

ب��الب��ل��ه ل��ق��رت ال��واش��ي أب��ص��ره ل��و ب��ال��ذي ب��ث��ي��ن��ة م��ن ألرض��ى وإن��ي
آم��ل��ه خ��اب ق��د ال��م��رج��و وب��األم��ل وب��ال��م��ن��ى أس��ت��ط��ي��ع ال وب��أن ب��ال،
وأوائ��ل��ه ن��ل��ت��ق��ي ال أواخ��ره، ت��ن��ق��ض��ي وب��ال��ح��ول ال��ع��ج��ل��ى، وب��ال��ن��ظ��رة

لقائها. من الرجل هذا نمنع أن اليوم بعد لنا ينبغي فما بنا قم ألخيها: أبوها فقال
وتركاهما.» فانرصفا

يف خفية ويزورها عهده تحفظ بقيت ولكنها جميل، غري آخر من بثينة وتزوجت
جميل فانقطع عاود، إذا دمه فأهدر للوايل، فشكاه بذلك زوجها علم أن إىل زوجها، بيت

الزيارة. عن
يصعد فكان الدنيا، به ضاقت بثينة زيارة من جميل ُمنع ملا أنه بعضهم روى

ويقول: بثينة حي نحو من الريح منها يتنسم عالية ربوة عىل بالليل

ال��ن��ح��ول ب��ادي إن��ن��ي أه��ي��م، ت��ري��ن��ي أم��ا ال��ش��م��ال ري��ح أي��ا
ج��م��ي��ل إل��ى ب��ال��ه��ب��وب وم��ن��ي ب��ث��ن ري��ح م��ن ن��س��م��ة ل��ي ه��ب��ي
ال��ق��ل��ي��ل م��ن أق��ل أو ق��ل��ي��ل��ك ن��ف��س��ي ح��س��ب ب��ث��ي��ن��ة ي��ا وق��ول��ي

ويحكن! عندها: الحي من لجواٍر تقول بثينة وكانت انرصف الصبح وضح بدا فإذا
لك يخيله يشء فهذا هللا، اتقي لها: فيقلن الغزالن. بعض من جميل أنني ألسمع إني

له. حقيقة ال الشيطان
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يزورها ثم شخصه، حقيقة به يخفي ما اللباس من ويتخذ أحيانًا يتنكر كان وقد
أن بعضهم رواه ما ذلك فمن سواها؛ أمره أحد يعرف فال الضيوف، سائر مع ويجلس
لها، ضيفانًا عندها فوجد الحي، لبعض راٍع ثياب أخذ وقد ليلة، بثينة إىل جاء جميًال
ته وعشَّ ضيفانها، ت وعشَّ وحده. فجلس مسكني. فقال: أنت؟ َمن فسألته: ناحية، فانتبذ
جميل: فقال منتحني، القوم واضطجع صالتهما عىل لها وجارية هي جلست ثم وحده.

فالبس؟ لحاًفا معًطى أو النار، من فمصطٍل داٍن املقرور البائس هل
هو وقالت: إليها فرجعت فانظري. اذهبي وهللا، جميل صوت لجاريتها: فقالت
برًدا فطرحت لك؟ ما وقالوا: يجرون، فأقبلوا القوم سمعها شهقة فشهقت جميل. وهللا
جميل إىل جاريتها وأرسلت القوم. فرجع بردي. احرتق وقالت: النار يف حرية من لها

وخرج. عليها سلَّم ثم لياٍل. ثالث عندها فحبسته به. فجاءتها
أهله، إىل أعذروا قتله، السلطان وأباحهم جميل، دم بثينة أهل أهدر ملا األغاني: قال
وكان صباًحا، يُلقب وكان أبيه، إىل الحي مشيخة فمشت متجاورة، منازلهم وكانت
ابنه َكفَّ وسألوه والرحم، هللا وناشدوه إليه، فشكوه أهله، من وقدر وفضل مال ذا
انرصفوا، ثم استطاع، ما ومنعه كفه فوعدهم فتاتهم، يف به ويفضحهم له يتعرض عما
بنات تتعلق أن من تأنف ال ضاللك، يف َعِمٌه أنت متى حتى بني، يا له: وقال به فدعا
واملودة الصفاء وتريك بخداعها، فتغرك إليك تقوم ثم بمعزل، عنها وأنت بها يخلو بعل
فإذا وغروًرا، تعليًال لك قولها فيكون ملكها، ملن الحرة تضمره ما لبعلها مضمرة وهي
أخيب أعرف ما وضيم، لذل هذا إن املبذولة. حالتها عىل بعلها إىل عادت عنها انرصفت
قلته ما أن تعلم فإنك أمرك، وتأملت كففت أال هللا فأنشدك منك، عمًرا وأضيع سهًما،
َمن به واستبد فات قد أمر هذا ولكن فيها، أملكه ما لبذلت سبيل إليها كان ولو حق،
رأيت فهل قلت، كما والقول رأيت، ما الرأي جميل: له فقال عوض. النساء ويف له، ُقدر
يدفع أن استطاع أو نفسه، يسيل أن ملك أو هواه، قلبه عن يدفع أن قدر أحًدا قبيل
عيني، عن شخصها أزيل أو قلبي، من ذكرها أمحو أن قدرت لو وهللا عليه. ُقيض بما
من أمتنع وأنا يل، أُتيح قد لحني به بُليت بالء هو وإنما ذلك، إىل سبيل ال ولكن لفعلت،
وقام عليه. أقدر ما ومبلغ جهدي وهذا كمًدا، متُّ ولو بهم، واإلملام الحي، هذا طروق

حرض. وَمن أبوه فبكى يبكي، وهو
بجميل، بثينة لقاء دون تحول كانت التي األخطار هذه من الرغم عىل أنه ويُروى

مات! حيث مرص إىل القرى وادي من وانرصف وودَّعها، التقيا فقد
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يعرب نسيبه فكان واإلحساس، اللهجة بصدق يمتازون الذين الشعراء من وجميل
أجمل ومن يشكو. وهو آالمه اإلنسان يحس ما وكثريًا فيها، رياء ال صادقة عاطفة عن

قوله: بثينة عنه صدت حني نظم ما

وت��ب��خ��ل ت��ض��ن ت��ه��واه��ا ك��ن��ت وإن إن��ه��ا ب��ث��ي��ن��ة ذك��رى دع ق��ل��ب ف��ي��ا
أم��ث��ل ال��ن��ي��ل ي��ق��در ل��م إذ ول��ل��ي��أس وت��ج��ه��م��ت ن��ي��ل��ه��ا م��ن أي��أس��ت وق��د
تُ��س��أل ح��ي��ن م��س��ئ��ول��ة ب��ه��ا وأب��خ��ل ب��ي��ن��ه��ا ق��ب��ل ن��ائ��ًال ف��س��ل��ه��ا وإال
ت��ؤم��ل م��م��ن ال��وص��ل ح��ب��ل ج��ز وق��د ب��ع��ده��ا ب��ع��د وص��ل��ه��ا ت��رج��ي وك��ي��ف
ال��م��ت��ح��ول وال��ح��ازم ح��ازًم��ا ف��ك��ن دون��ه��ا ح��ي��ل ق��د أح��ب��ب��ت ال��ت��ي وإن
م��ع��زل ي��ؤات��ي��ك ال ع��م��ن األرض وف��ي خ��ل��ة ال��ن��اس وف��ي ي��س��ل��ي، م��ا ال��ي��أس ف��ف��ي
أف��ض��ل ال��وج��د غ��ائ��ب م��ن يُ��رى ال وم��ا ف��ت��ث��اق��ل��ت ب��ه��ا م��ن��ي ك��ل��ف ب��دا
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عرفها حبابة، تُدعى جارية يعشق وكان األموية، الدولة خلفاء من امللك عبد بن يزيد كان
أن فقدها عىل جزعه من بلغ حتى حبه يف وأخلص أحبها ثم فاشتهاها، جميلة مغنية

يوًما. عرش بخمسة موتها بعد مات
والبست القيان، نشأة نشأت فقد أحبها؛ ما بمقدار تحبه حبابة كانت هل يُعرف وال
الشهوات يف رسف من فيهما وما وعرشتهن، القيان تربية تالبس التي الظروف تلك
املخلص املحب يجد وقلما رقتها، منها وتزيل الحواس، تبلِّد املعيشة هذه ومثل وامللذات.

الظروف. هذه يف إليها مجاًزا
جميلة حلوة وكانت املدينة، مولَّدات من وهي العالية، تُسمى حبابة كانت فقد
قبل دينار بألف يزيد واشرتاها بالعود، ضاربة الصوت طيبة الغناء حسنة ظريفة، الوجه
لسفهه عليه بالحجر فهم األمويني، خليفة سليمان ذلك وبلغ الخالفة، عرش يرقى أن
ذلك بعد سليمان مات ثم موالها. إىل يزيد فردها للجارية، ثمنًا الكبري املبلغ هذا وإنفاقه
أنه وتعلم قلبه، يف الجارية هذه مكانة تعرف سعدة زوجته وكانت خليفة، يزيد وصار
لم يشء الدنيا من عليك بقي هل ليزيد: قالت عندها حصلت فلما فاشرتتها، طالبها، بد ال
سعدة قدر وعظم حبابة، فسماها لك. وهي هي، هذه فقالت: العالية. نعم فقال: تنله؟
العهد، والية يف عنده البنها توطئ أن له، تهبها أن قبل عليها أخذت إنها وقيل عنده.

تحب. بما وتُحرضها
وكان وغناء، ورشاب طعام يف يالزمها بها كلًفا فكان يزيد، عند أثرية حبابة وبقيت
لهم، يسمع وال فريدهم الجارية، بهذه وتعلقه استهتاره عىل يلومونه أمية بني رجاالت
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فكانت الخالفة، مصالح أو األمة مصالح من شيئًا تدرك ال أخرى ناحية من هي وكان
بها. وتعلقه جذبه، يف النسائية األساليب جميع تستخدم

وقال والرشب، الغناء عىل اإللحاح يف يلومه يزيد عىل أقبل مسلمة أن ذُكر فقد
النظر عن األمة بهذه تشاغلت وقد وعدله، العزيز عبد بني عمر بعقب ُولِّيت إنك له:
يزيد: فقال عنهم. غافل وأنت يصيحون، الظالمات وأصحاب ببابك والوفود األمور، يف
األحوص إىل حبابة فدست أياًما، حبابة عىل يدخل ولم الرشب، برتك وهمَّ وهللا، صدقت
األحوص فألَّف دينار. ألف فلك رأيه عن رددته إن له: وقالت ذلك، يف أبياتًا يقول أن

وأنشده: يزيد عىل ودخل أبيات، جملة

ي��ت��ج��ل��دا أن ال��م��ح��زون غ��ل��ب ف��ق��د ي��ت��ل��ب��دا أن ال��ي��وم ت��ل��م��ه ال أال
وأس��ع��دا ال��ب��ك��اء ف��ي آس��ى ش��اء وم��ن الم��ن��ي ش��اء ف��م��ن ج��ه��دي، ال��ص��ب��ا ب��ك��ي��ت
أوح��دا ال��ح��ب ف��ي ل��س��ت أن��ي ألع��ل��م ال��غ��ن��ى ط��ل��ب ف��ي ف��ن��دت وإن وإن��ي
ج��ل��م��دا ال��ص��خ��ر ي��اب��س م��ن ح��ج��ًرا ف��ك��ن ال��ه��وى م��ا ت��دِر ول��م ت��ع��ش��ق، ل��م أن��ت إذا
وف��ن��دا ال��ش��ن��ان ذو ف��ي��ه الم وإن وت��ش��ت��ه��ي ت��ل��ذ م��ا إال ال��ع��ي��ش ف��م��ا

أحد كان فلما يطلبها، ال أسبوًعا وبقي اإلغراء بهذا حبابة إىل يزيد يتحرك فلم
أراد فلما فأعلميني. الصالة إىل املؤمنني أمري خرج إذا جواريها: لبعض حبابة قالت األيام
صٍه وقال: وجهه يزيد فغطى األول، البيت فغنت يدها يف والعود فتلقته أعلمتها، الخروج
فقبح وهللا، صدقت وقال: إليها فعدل وتشتهي، تلذ ما إال العيش فما غنت: ثم تتغني. ال
وتغنيه. يرشب معها وأقام بالناس، يصيل أن مسلمة ُمر غالم، يا فيك. المني َمن هللا

تُدعى وكانت حبابة، من أكثر والغناء الرضب تُحِكم أخرى جارية يزيد عند وكان
عليها. بفضلها كذبًا ويشهد قلبه، يف ملكانها عليها حبابة يؤثر يزيد وكان سالمة،
وطربه: استهتاره ومبلغ يزيد، خالل بعض تمثل األغاني ذكرها التي التالية والحكاية

البيت: هذا غناء يف وسالمة حبابة اختلفت

ص��ع��را ف��ؤاده ب��ن��ات ت��رك��ت ب��ه ن��ط��ق��ت إذا دالٍّ ل��ه��ا وت��رى

هكذا هذه: فقالت أخذتماه؟ ومنه ملعبد والصوت اختالفكما جاء أين من يزيد: فقال
إىل فكتب بعُد. حي ومعبد اختلفتما قد يزيد: فقال أخذته. هكذا األخرى: وقالت أخذته.
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أمره ولكنه الصوت، عن يسأله لم إليه معبد دخل فلما إليه، بحمله يأمره باملدينة عامله
فغناه: يغني، أن

م��ه��ال ل��ه ت��ق��ول��ي أن ت��ك��رم��ي��ه ف��ال ع��ن��دك��م ب��ي وش��ى واٍش إْن َع��زُّ ف��ي��ا

بينهما. فاقِض لك صوت يف اختلفتا هاتني إن قال: ثم وطرب. فاستحسنه
قالت ما الصواب فقال: فغنت. غني. لسالمة: وقال فغنت. غني. لحبابة: فقال
سألت ولكنك قلت، ما الصواب أن لتعلم إنك الفاعلة ابن يا وهللا سالمة: فقالت حبابة.
وطرب، يزيد فضحك وهواه. رضاه فاتبعت حبابة لك فقيل املؤمنني، أمري عند آثر أيتهما
الطري السمك ويصيح: ويرقص الدار يف يدور وقام رأسه، عىل فصريها وسادة وأخذ
وأنشأ مجلسه، يف فجلس رجع ثم كلها، الدار دار حتى حيان، بيطار عند أرطال أربعة

البيتني: هذين

وط��ر ذك��راك��م��و س��وى ل��ل��ف��ؤاد م��ا ال��م��ط��ر َرب��ع��ه��ا أس��ق��ى ح��ب��اب��ة أب��ل��غ
وال��س��ه��ر ال��ن��ف��س ف��ه��م��وم ع��رس��وا أو ت��ذك��رك��م أم��ل��ك ل��م ص��ح��ب��ي س��ار إن

يزيد. وطرب معبد، فغناها
حبابة، ومعه بالشام رأس ببيت نزل امللك عبد بن يزيد إن حبابة وفاة يف وقيل
وسأجرب عليه، يشء يكدرها إال الليل إىل يوًما عيشٌة ألحد تصفو ال أنه زعموا يزيد: فقال
هو وخال بكتاب. تأتوني وال بيشء، تخربوني فال غد كان إذا معه: ملن قال ثم ذلك.
ثالثًا، يدفنها ال فأقام فماتت، منها بحبة فرشقت رمانة، فأكلت يأكالن، بما فأُتيا وحبابة
عليه وهابوا قرابته، ذوو ذلك عىل فعاتبه ويرشفها. يشمها وهو وأنتنت تغريت حتى
يف فأُخرجت ودفنها. غسلها يف لهم فأذن يديك، بني جيفة صارت لقد وقالوا: يصنع ما
كما وهللا أصبحت قال: ُدفنت فلما قربها، عىل جلس حتى يتكلم، ال معها وخرج نطع،

كثري: قال

ب��ال��ت��ج��ل��د ال ع��ن��ك ي��س��ل��و ف��ب��ال��ي��أس ال��ص��ب��ا ي��دع أو ال��ق��ل��ب ع��ن��ك ي��س��ُل ف��إن

جنبها. إىل ُدفن حتى ليلة عرشة خمس إال أقام فما
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من بد ال فقال: إياها، دفنه من أيام ثالثة بعد إليها اشتاق إنه أخرى حكاية يف وقيل
املؤمنني أمري يا له: فقيل قبيًحا. تغريًا تغري وقد وجهها، عن له وُكشف فنُبشت، تُنبش، أن
أخرجوها. اليوم، منها أحسن قط رأيتها ما فقال: صارت؟ قد كيف ترى أال هللا اتِق
فكمد وانرصف، ودفنوها. ذلك عن أزالوه حتى به يزالوا فلم أهله، ووجوه مسلمة فجاءه

جانبها. إىل فُدفن مات حتى شديًدا، كمًدا
امليش، وال الجزع من الركوب يزيد يستطع لم حبابة ماتت ملا أنه األغاني روى وقد
له فقال عنها. انبشوا عليها، أصلِّ لم قال: ُدفنت فلما الرجال. رقاب عىل منرب عىل فُحمل
يأذن فلم الثرى. واراها وقد اإلماء، من أََمة هي إنما املؤمنني، أمري يا هللا نشدتك مسلمة:

كمًدا. مات أن ينشب ولم واحدة، مرة إال حبابة بعد للناس يزيد
ولكن الجارية، لهذه حبه يف مخلًصا كان يزيًدا أن يف الروايات هذه من يشك فليس
االستهتار، هذا كل يستهرت تركته ملا أخلصت ولو إخالصها. عىل يدل ما هناك ليس
إياها، ولزومه بها، كلفه يؤدي لكان مًعا، مدتهما طالت لو وربما الدولة، شئون ويهمل
القيان فإن النساء؛ سائر مثل تكن لم ألنها لحبابة؛ عذًرا الجهل يقوم وليس خلعه. إىل
وكن واألشعار، بالتاريخ معرفة الرجال مستوى يف أذهانهن ينري ما األدب من يعلمن كن

الرجال. يكسبها ال قد تجارب بذلك فيكسبن املعايش، مختلف يف يتقلبن
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مغلًقا شاعًرا وكان هجرية. ١٠٥ سنة يف هلك أنه املشهور إنما كثري، ُولد متى يُعرف ليس
والتناسخ. بالرجعة يقول التشيع، يف غاليًا وكان والفرزدق، واألخطل جرير إىل يُقرن
كانت أرسته أن يوهم وهذا البطريق، القيس امرأ جدوده من فذكر األغاني، نسبه وقد
الناس أتيه من ذلك مع وكان دحداًحا، قصريًا وكان اإلسالم. يف تدخل أن قبل مسيحية
ثالثة عن يزيد أنه حدَّثك فمن بالبيت، يطوف كثريًا «رأيت بعضهم: قال بنفسه، وأذهبهم
تصبه ال رأسك طأطئ له: يقول مروان بن العزيز عبد عىل دخل إذا وكان فكذبه. أشبار

السقف.»
بالتحف منهم وُجوِزي الخلفاء، ومدح ومكة، املدينة بني التي البادية يف نشأ وقد

واأللطاف.
روى وقد عزة. تُدعى فيها، أشعاره وأكثر بها، يشبب كان التي صاحبته وكانت
جميل مثل للهجرة، األول القرن يف املحبني قصص سائر رووا كما قصته القصاص
أن الناقد عىل يشق صار حتى والتحشية، التزويق من بيشء ولبنى، وقيس وبثينة،
ال خرافية، قصة يسندون أنهم الرواة هؤالء يف والعجب الُعصاَفة. من الَحبَّ يَْستَْخلص
كيف اإلنسان ليعجب حتى اإلسالمي، التاريخ يف معروفني أشخاص إىل تُصدق، أن يمكن
يوثق كيف نقول الثقات، إىل بنسبتها ويدعمونها باألسانيد، األباطيل هذه يزينون وهم

التاريخ؟ حوادث من إلينا نقلوه ما سائر يف بهم
وهي عزة إليه فأرسلن غنم، جلب ومعه بنسوة مر أنه عزة، كثري ُعرف ما أول وكان
ترجع. أن إىل بثمنه وأنسئنا الغنم هذه من كبًشا بعنا النسوة لك يقلن فقالت: صغرية،
التي الصبية وأين فقال: بدراهمه، منهن امرأة جاءت رجع فلما وأعجبته. كبًشا فأعطاها
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ممن إال دراهمي آخذ ال قال: دراهمك. هذه بها؟ تصنع وما قالت: الكبش؟ مني أخذت
يقول: وهو وخرج إليها. الكبش دفعت

َغ��ري��ُم��ه��ا ُم��َع��نٍّ��ى َم��ْم��ط��ول وع��زة غ��ري��م��ه ف��وف��ى دي��ن ذي ك��ل ق��ض��ى

ومدحها. وصفها يف القصائد يؤلِّف بها، ويتغزل يتعشقها الوقت ذلك من وأخذ
بها، فسمعنا قومها، من جماعة يف عزة علينا «سارت قالت: األسلمية قسيمة روت وقد
نظيفة، حمرياء حلوة امرأة فرأينا فجئناها فيهن، أنا الحرض نساء من جماعة فاجتمعت
تحدثت أن إىل والخلق، الجمال من فضل عليهن لها كلهن نسوة ومعنا لها. فتضاءلنا
أعيننا. يف الفضل علينا ولها إال فارقناها فما حديثًا. وأحالهم الناس أبرع هي فإذا ساعة،

وحالوة.» وحسنًا جماًال تروقها امرأة الدنيا يف نرى وما
تستقبح كانت العرب أن وهي إليها، أرشنا التي العادة لتلك كثري يتزوجها ولم
فيطفئ بُكثري، خلسة تلتقي زواجها من الرغم عىل وكانت بهن. يشبب ملن بناتها تزويج

الحب. غليل من بها يبرتد القصائد ويؤلف شوقه، نار
أحد يعلم ولم بها، عزة زوج وحج السنني، من سنة «حججت قال: ُكثري روى
ألهل طعام لتحضري سمن بابتياع زوجها أمرها الطريق ببعض كنا فلما بصاحبه، منا
خيمتي. أنها تعلم ال وهي إيلَّ دخلت حتى خيمة خيمة الخيام تدور فجعلت رفقته،
وتشتمه، إليه تعود أن فأمرها ُكثريًا، رأت أنها زوجها وعرف السمن. منه وأخذت وعرفته

انرصفا. ثم الزانية. ابن يا تبكي: وهي وقالت فذهبت
الزوج: هذا عن فيها قال اللقاء هذا عن قصيدة كثري ووضع

اس��ت��ذل��ت ل��ل��م��ل��ي��ك ول��ك��ن ه��وان��ي ب��ه��ا وم��ا ش��ت��م��ي ال��خ��ن��زي��ر ي��ك��ل��ف��ه��ا

ُكثري كان خليفة: أبو قال فقد عزة؛ حبه يف إخالصه كثري عىل ينكر الرواة وبعض
القصة هذه األغاني وروى والعشق. الصبابة صادق جميل وكان عاشًقا، يكن ولم مدعيًا

عنه:
منتقبة وهي يوم ذات عزة إىل نظر أنه أحد من نسمعه ولم أخباره يف وجدناه ومما
لم فإني أكلمك، حتى قفي سيدتي يا وقال: فاتبعها، كثري يعرفها فلم مشيتها، يف تميس
بأبي فقال: ألحد؟ بقية فيك عزة تركت هل ويحك! قالت ويحك؟ أنت فمن قط. مثلك أَر
بذلك؟ يل وكيف قال: املخاللة؟ يف لك هل قالت: لك. لوهبتها يل أمة عزة أن لو وهللا أنت
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ينطق. ولم فأُبلس لهكذا؟ وإنك فاسق، يا أغدًرا قالت: ثم وجهها، عن فسفرت
األبيات: هذه فيها وقال الحادثة، هذه من وتأثر

ال��ذراح ب��م��اء خ��ض��خ��اض ال��س��م م��ن ل��ي ش��ي��ب ق��ل��ت ال��ذي ق��ب��ل ل��ي��ت��ن��ي أال
ب��راب��ح ل��ي��س ل��ل��رب��ح ط��ال��ب وك��م خ��ي��ان��ة ع��ل��ى ت��ع��ل��م ول��م أق��م��ت

يف عزة ويذكرن يندبن، وكن جنازته. عن باملدينة امرأة تخلفت فما كثري، ومات
ندبهن.

بها، يتغنون املغنون وصار كثري أشعار شاعت ملا إنه ويُقال مدة، بعده عزة وعاشت
الخليفة مروان بن امللك عبد عزة طلب الدولة، عظماء سمر يف عزة وذكر ذكره وجرى
فيها: يقول التي كثري عزة «أنت لها: قال عجوًزا، وكانت يديه، بني مثلت فلما األموي،

ك��وك��ب ال��ب��ع��د م��ن رم��ق��ن��اه��ا م��ا إذا ك��أن��ه��ا ت��ب��وخ م��ا ن��ار ل��ع��زة

منك؟» أعجبه الذي فما
الليلة يف النار من أحسن عهده يف كنت لقد فوهللا املؤمنني، أمري يا «كال عزة: فقالت

القرة.»
فيك: كثري قول تروين «هل الخليفة: فقال

ي��ت��غ��ي��ر؟ ال ع��ز ي��ا ال��ذي ذا م��ن ب��ع��ده��ا ت��غ��ي��رت أن��ي زع��م��ت وق��د
م��خ��ب��ر» ب��س��رك ي��خ��ب��ر ول��م ع��ه��دت ك��ال��ت��ي وال��خ��ل��ي��ف��ة ج��س��م��ي ت��غ��ي��ر

قوله: أروي «ولكني عزة: فقالت

زل��ت ال��ع��ص��م ب��ه��ا ت��م��ش��ي ل��و ال��ص��م م��ن أع��رض��ت ح��ي��ن ص��خ��رة أن��ادي ك��أن��ي
م��ل��ت» ال��وص��ل ذل��ك م��ن��ه��ا م��ل ف��م��ن ب��خ��ي��ل��ة إال ت��ل��ق��اك ف��م��ا ص��ف��وًح��ا
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طالب. أبي بن عيل بن الحسني رضيع وكان املدينة، بادية سكان من ذريح بن قيس كان
الحر، احتدم وقد بحيها فمر حاجاته، لبعض ذهب أنه الحباب بنت بلبنى عالقته وسبب
الكالم، عذبة الطلعة بهية القامة مديدة فتاة إليه فربزت الخيام، إحدى من فاستسقى
فأجابها، عندنا؟ وترتاح تربد أال له: قالت بالذهاب وَهمَّ ُرِوَي فلما ماء، إداوة فناولته
ونحر به ب رحَّ وجده فلما أبوها، وجاء إليه. يحتاج ما إليه وقدمت وطاء له فمهدت
يكتم فجعل بها، الناس أشغف وهو انرصف ثم اليوم، بياض عندهم فأقام جزوًرا، له
عندها فوجد حبها، من يجد ما إليها وشكا زيارتها، إىل فعاد الحب، به طما أن إىل ذلك

الغبطة. أشد يف وهو فانرصف ذلك، أضعاف
فلجأ عمك. بنات إحدى وتزوج هذه، دع له: فقال حاله. إليه وبث أبيه، إىل ومىض
به. واستنجد بقصته وأخربه عيل، بن الحسني إىل فذهب أبيه، رأي رأيها فكان أمه، إىل
فأجابه ذلك، يف فسأله لبنى أبي إىل معه ومىض الشأن، هذا يكفيه أن وتعهد له، فرثى
هي كما أليق، أبيه من هذا أن بيد لكفيت، أرسلت ولو هللا، رسول ابن يا وقال: بالطاعة

العرب. عادات
مًعا املحبان وعاش لبنى، من ابنه تزويج عىل وحمله قيس أبي إىل الحسني وذهب
فعرضا نسله، يف يرغبان قيس والدا وكان عاقر. لبنى أن منها تبني سنوات، عرش نحو
يؤذن امتناًعا فامتنع الولد، من فيه يطمعان بما تأتيه أخرى من والتزوج تطليقها عليه
لبنى. قيس يطلق أو سقف يكنه ال أبوه أقسم أن إىل يدافعهما، وأخذ ذلك، باستحالة
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هو واصطىل وأظله، أبيه إىل خرج الهجري اشتد إذا فكان للبنى، الحب شديد قيس وكان
يبكي. لبنى إىل ودخل تركه الظل جاء فإذا بالشمس،

إليهم، وحملوها أهلها فجاء يطلقها، أن النهاية يف قدر حتى مدة، الحال هذا واطرد
القصائد يؤلف فكان والتفجع، والندم الحرسة سوى لقيس يبَق ولم آخر. من وزوجوها

قوله: ذلك فمن فراقها، من لقي وما املاضية، وأيامه لها، حبه يذكر

وط��ل��ق ع��ل��ي��ه��ا ت��ن��دم ف��ال ب��خ��ي��ر ق��ب��ل��ه��ا ك��ن��ت ف��ت��ن��ة ل��ب��ن��ى ي��ق��ول��ون
ال��م��ت��م��ل��ق ال��ش��ام��ت ع��ي��ن وأق��ررت ن��اص��ح��ي وع��اص��ي��ت أع��دائ��ي ف��ط��اوع��ت
م��وث��ق ك��ل رض��وان��ه��ا ف��ي وح��م��ل��ت ع��ص��ي��ت��ه��م أن��ي ال��ل��ه وب��ي��ت وددت
م��ف��رق م��وج أث��ب��اج ع��ل��ى أب��ي��ت زاخ��ر وال��ب��ح��ر ال��ب��ح��ر خ��وض وك��ل��ف��ت
ال��م��ت��ف��ل��ق ال��ح��ن��ظ��ل م��اء ع��ص��ارة ب��ع��ده��ا ال��م��ح��ب��ي��ن ال��ن��اس أرى ك��أن��ي
م��ن��ط��ق ك��ل ب��ع��ده��ا س��م��ع��ي وي��ك��ره م��ن��ظ��ر ك��ل ب��ع��ده��ا ع��ي��ن��ي ف��ت��ن��ك��ر

يدُن لم زوجته عليه أدخلت ملا ولكنه قزارية. امرأة من زوجه حتى أبوه وسعى
يريد أنه أعلمهم ثم كثرية. أياًما ذلك عىل وأقام إليها، نظر وال بحرف، خاطبها وال منها
من صديق له وكان املدينة، إىل لوجهه فمىض ذلك، يف له فأذنوا أياًما، قومه إىل الخروج
لغدار، إنه وقالت: فغمها، لبنى بلغ تزويجه خرب أن األنصاري فأعلمه فأتاه، بها األنصار
شكا أبوها كان وقد أجيبهم. اآلن فأنا التزويج، إىل قومي إجابة من أمتنع كنت ولقد
دمه يهدر الحكم بن مروان إىل فكتب الطالق، بعد لها تعرضه وأعلمه معاوية، إىل قيًسا
منه، أبوها فزوجها حلزة، بن بخالد يُعرف رجًال يزوجها أن أباها وأمر لها، تعرض إن
فوره من ركب ثم بكاء. أحر ويبكي نشيج، أحر ينشج وجعل شديًدا، جزًعا قيس فجزع
ترابها. عىل خده يمرغ وجعل راحلته، عن فنزل خبائها، وموضع قومها محلة أتى حتى

الوقت: ذلك يف نفسه ويعزي حاله يرثي قاله ومما

س��ب��ي��ل إل��ي��ه م��ا م��ن��ي��ع ح��ج��اب ق��رب��ه��ا دون أت��ى ق��د ل��ب��ن��ى ت��ك إن
ت��زول ح��ي��ن ال��ش��م��س ق��رن ون��ب��ص��ر ب��ي��ن��ن��ا ي��ج��م��ع ال��ج��و ن��س��ي��م ف��إن
ن��ق��ي��ل ب��ال��ن��ه��ار أيٍّ��ا ون��ع��ل��م ت��ل��ت��ق��ي ال��ح��ي ف��ي ب��ال��ل��ي��ل وأرواح��ن��ا
ت��ج��ول ال��ن��ج��وم ف��ي��ه��ا ن��رى س��م��اء وت��وق��ن��ا ال��ق��رار األرض وت��ج��م��ع��ن��ا
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أيًضا: قوله ذلك ومن

وأظ��ه��ر ب��ط��ون ف��ل��ل��دن��ي��ا ، ع��ل��يَّ ت��ق��ل��ب��ت ب��ل��ب��ن��ى ال��دن��ي��ا ت��ك��ن ف��إن
م��ن��ظ��ر ول��ل��ع��ي��ن م��رت��اد ول��ل��ك��ف م��وض��ع ل��ألم��ان��ة ف��ي��ه��ا ك��ان ل��ق��د
وم��س��ك��ر خ��م��ر ال��م��ح��ت��ال ول��ل��م��رح ب��ري��ق��ه��ا ري ال��ع��ط��ش��ان ول��ل��ح��ات��م
ت��خ��ط��ر ال��ق��ل��ب ع��ل��ى م��ن��ه��ا ذك��ره إذ أح��ب��ل ب��ي��ن أرج��وح��ة ل��ه��ا ك��أن��ي

ومعبد الغريض شعره يف وغنَّى واشتهرت، ذاعت قيس قصائد أن األغاني روى
وجاء به. مما لقيس وحزن فأطربه، بذلك سمع إال رضيع وال رشيف يبَق فلم ومالك،
فغضبت بذكرك. فضحتني لقد لها: وقال وعاتبها، ذلك عىل فأنبها إليها لبنى زوج
كنت أني علمت ولقد عندك. فيما وال فيك رغبة تزوجتك ما وهللا إني هذا، يا وقالت:
بحينا، ألَّم إن دمه أُهدر حتى التزويج قبلت ما ووهللا طالقي. عىل أُكره وأنه قبلك، زوجته
فال ففارقني إليك، اآلن وأمرك فتزوجتك. فيُقتل، املخاطرة عىل يجد ما يحمله أن فخشيت
قيس بشعر يغنينها املدينة بجواري يأتيها وجعل جوابها، عن فأمسك إليك. بي حاجة
من شيئًا سمعت كلما تبكي تزال وال وبُعًدا، تماديًا إال تزداد فال بذلك، يستصلحها كيما

وأشجاه. بكاء أحر ذلك
قوله: قيس شعر جيد ومن

ط��ائ��ع وه��و ح��ت��ف��ه ك��آت��ي وك��ن��ت ت��رك��ت��ه��ا وأن��ت ل��ب��ن��ى ع��ل��ى أت��ب��ك��ي
واق��ع أن��ت ب��ال��ذي ق��ع ح��ب��ه��ا وي��ا ب��ح��ب��ه��ا واع��ت��راًف��ا ص��ب��ًرا ق��ل��ب ف��ي��ا
ص��ان��ع أن��ت م��ا ع��ن��ك وب��ان��ت ب��ل��ب��ن��ى ال��ن��وى ش��ط��ت إذا خ��ب��رن��ي ق��ل��ب وي��ا
ف��ج��ازع ال��ح��ي��اة ن��اس��ي ام��رؤ أن��ت أم ال��ج��وى م��ع ال��م��ش��ت ل��ل��ب��ي��ن أت��ص��ب��ر
ب��الق��ع وح��ش ال��ن��اس ف��ي��ه��ا ك��ان وإن ب��ه��ا ت��ك��ن ل��م م��ا ال��ل��ه ب��الد ك��أن
ج��ام��ع ب��ال��ل��ي��ل وال��ه��م وي��ج��م��ع��ن��ي وب��ال��م��ن��ى ب��ال��ح��دي��ث ن��ه��اري أق��ض��ي
ال��م��ض��اج��ع إل��ي��ك ه��زت��ن��ي ال��ل��ي��ل، ل��ي ب��دا إذا ح��ت��ى ال��ن��اس ن��ه��ار ن��ه��اري
األص��اب��ع ال��راح��ت��ي��ن ف��ي رس��خ��ت ك��م��ا م��ودة م��ن��ك ال��ق��ل��ب ف��ي رس��خ��ت ل��ق��د
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عىل ماتا أنهما الرواة أكثر فذكر ولبنى، قيس أمر آخر يف اختلف وقد األغاني: قال
قال من ومنهم عليه، أسًفا فماتت ذلك وبلغها قبلها، مات إنه قال َمن فمنهم افرتاقهما،
قيس فخرج لبنى، ماتت املدني: عمرو أبو قال عليها. أسًفا بعدها ومات قبله، ماتت بل

فقال: قربها عىل فوقف أهله، من جماعة ومعه

ال��ف��وت ع��ل��ى ح��س��رت��ي ت��ن��ف��ع��ن ه��ل م��وت��ي ف��م��وت��ه��ا ل��ب��ن��ى م��ات��ت
م��وت ع��ل��ى وج��ًدا ح��ي��اًة ق��ض��ى م��ك��ت��ئ��ب ب��ك��اء أب��ك��ي وس��وف

فلم يعقل، ال وهو منزله إىل أهله فرفعه عليه، أُغمي حتى يبكي القرب عىل أكب ثم
جنبها. إىل فُدفن مات، حتى ثالثًا، مكلًما، يجيب وال يفيق، ال عليًال يزل

قرابة عىل املايض قرابة مؤثًرا لوالديه، لربه المرأته بحبه مضحيًا قيس قىض وهكذا
طبيعة فإن حياته؛ مدى له يأىس بأن جديًرا عظيًما خطًال منه هذا وكان املستقبل.
لكي والديه، بيت الزوج يهجر أن وعىل األم، عىل الزوجة إيثار عىل ُركبت قد العمران
مع العيش هناء يقاربه وال له يعد ال الذي الزوجية، بهناء وينعم جديًدا بيتًا ينشئ

الوالدين.
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األمويني من رجًال باألندلس قرطبة يف الخليفة كان الهجري الرابع القرن منتصف يف
كان أنه حدث والغناء. باملوسيقى مغرًما واآلداب، العلوم رعاة من وكان الحكم، يُدعى
الصوت، هذا صاحب عن فسأل نفسه، يف وأثَّر أشجاه غناء فسمع بمكتبه، األيام أحد يف
األدب من يشء عىل وكانت وتحظاها، حضورها فطلب صبيحة. تُدعى لفتاة أنه فعرف
غالم منها وُرزق معها. إال وقته يقيض ال وصار بها، وشغف فعلقها الحديث، يف والتفنن
الجارية هذه وصارت عليها. زواجه عقد حتى شديًدا، فرًحا به ففرح ٣٥٢ه سنة يف

العهد. ويل وأم األندلس أمرية
تدري وكانت العمر. مقتبل يف تزال ال فتاة صبيحة كانت بينما مسنٍّا، الحكم وكان
البالد، إدارة يف تتدخل فكانت بنشاطها، عليه وتمتاز زوجها، مثل الدولة شئون من
ضياع إدارة يف به تستعني لكي كاتب إىل احتاجت أنها وحدث الخليفة. لرأيها ويسمع

القرص. موظفي مع وحساباتها مراسالتها سائر ويف الخاصة، القرص
يكتبون القرص، يحوطون كانوا الذين الكتبة أولئك من كاتبًا زوجها لها فابتغى
بن محمد يُدعى فتى عىل االختيار ووقع الرعية. من املتظلمني من للخليفة العرائض
التظلم وعرائض الشكاوى قصص فيه ينشئ القرص بجانب حانوت له كان عامر، أبي

للخليفة.
عندما قبوله يف أوًال الخليفة تردد وقد نشيًطا، ذكيٍّا وسيًما شابٍّا الفتى هذا وكان

فاختارته. زوجته إىل االختيار مهمة وكَّل وأخريًا شبابه. رأى
وارتقى لضياعها، وكيًال صار حتى مدة عليه تمِض لم ثم األمرية، عند كاتبًا وابتدأ
أكثر يف يطمع عامر أبي ابن وكان العهد. ويل ضياع إدارته إىل ضمت حتى أيًضا ذلك من
الجميع، أحبه حتى القرص، يف َمن جميع ويُريض إليه، األمرية يستميل فأخذ ذلك، من
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وهكذا النقود. سك إلدارة مطلًقا مديًرا أيًضا عيَّنه ثم الدولة. لخزانة ناظًرا الخليفة وعيَّنه
الخليفة. بعد األندلس يف إليه يُشار رجل أكرب عامر أبي ابن صار

يُرس، بما إال الخليفة عند تذكره وال برعايتها، تلحظه ذلك خالل يف األمرية وكانت
نعمه. عليه وسبغ قلبه له تفتح حتى

حب إىل يرجع كان عامر أبي ابن ناله الذي الرسيع الرقي هذا أن األمر وحقيقة
وبراعته. نشاطه إىل يُعزى مما أكثر له صبيحة األمرية

زوجها، شيخوخة نظرها يف الصفات هذه يؤكد وكان صبيحة، األمرية أحبته فقد
أعىل إىل الصعود يف طمًعا ومكًرا؛ نفاًقا الحب لها ويظهر نفسه، يف يطمعها هو وكان
أهداها مما وكان الهدايا، منه تواترت عنها غاب إذا فكان يشتهيها؛ كان التي املراتب
ُحملت وقد نقش، أبدع جدرانه نُقشت وقد فضة، من مصنوع «الزهراء» لقرصها نموذج
يعجب وهو الشوارع، جوانب عىل الجمهور فيه اصطف كبري، باحتفال الهدية هذه

الغريبة. التحفة هذه برؤية
بذل يف ينفقها األموال، هذه بكل عامر أبي ابن يأتي أين من يتساءلون الناس وأخذ
يختلس أنه يف الشك من بد يكن لم الدولة، خزانة عىل أمينًا كان وملا األمرية. إىل الهدايا
حساب يقدم أن عامر أبي ابن من يطلب جعلوه حتى الخليفة عند فسعوا منها، األموال

األموال. من فيها ما عىل الحساب مطابقة يف ينظر أن وأمر الدولة، خزانة
سعة عن ينفق ألنه الصدمة؛ هذه يف نجمه ويأفل عامر، أبي ابن يد يف يُْسَقط فكاد
إذ مالزمه؛ يزال ال كان التوفيق ولكن إنفاقه، يكفي مرتبه يكن ولم الخزانة، هذه من
هذه من ينجيه أن الصداقة وناشده إليه فقصد خضري، ابن املخلصني أصدقائه أحد تذكَّر
وُطوبق الحساب وُعمل الدولة، خزانة ينقص ما جميع خضري ابن إليه فدفع الورطة،

مركزه. إىل وأعاده أمانته، للخليفة فظهرت األموال، من املوجود عىل
يحبون كانوا الذين ورأى الشبان، من يتوجسون الظروف تلك مثل يف الخلفاء وكان
إىل قرطبة يربح أن إليه فأوعزوا ويقصيه، يجفوه أن يوشك الخليفة أن عامر أبي ابن

يعود. ثم الخليفة، وبني بينه الحال تصفو حتى مراكش إىل منها ويسافر إشبيلية،
عاًما، بقي حيث مراكش، إىل برحها ثم إشبيلية، إىل سافر ٣٥٨ه سنة كانت فلما
والخليفة ٣٥٩ه، سنة يف فعاد قرطبة، يف أعداؤه عليه أثارها التي العاصفة فيه هدأت
عىل الدولة شئون نال الذي االرتباك مبلغ غيابه وقت رأى فقد عارف؛ وبقدره راٍض عنه

وتجاربه. دربته عىل يحصلوا لم وهم بعمله، قاموا من أيدي
٣٦٥ه. سنة إىل مركزه يف وبقي
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وكان عاًما. ١١ العمر من يبلغ هشام ابنه وكان الهالك، عىل وأشفى الخليفة مرض
هشام؛ من بالخالفة أحق هو وكان عاًما، ٢٧ نحو عمره وكان املغرية، يُدعى أخ للخليفة
األمم، سائر عند الحال بخالف األرسة، من لألرشد الخالفة تشرتط الرشع تقاليد ألن

عمره. كان ما كائنًا األب، عن االبن العرش يرتقي حيث
فأفىضبرسيرة فيزعجه، املوت مرض يف وهو الحكم برأس يجول الخاطر هذا وكان
كرباء من مجلًسا عامر أبي ابن يجمع أن من أرسع يكن ولم عامر، أبي ابن إىل نفسه

املغرية. دون هشام البنه العهد بوالية يقروا أن عىل فيه حملهم ووجوهها، الدولة
بعد أنه يعرف كان ألنه ذلك؛ يف الشخصية مطامعه إىل يرمي عامر أي ابن وكان
الخليفة دام ما الدولة إدارة يف سواه عليه تعتمد َمن صبيحة األمرية تجد ال الخليفة، وفاة
خليفة. نفسه هو يصري لكي الفرص أمامه اتسعت وصيٍّا، صار فإذا الرشد، سن يبلغ لم
إىل الحال يف ذهب عامر أبي البن الجو يخلو ولكي ٣٦٦ه، سنة يف الخليفة ومات

وخنقه. القرص عليه واقتحم الجنود، من بثلة املغرية قرص
هذا من غيًظا قلبها يتمزق صبيحة األمرية وصارت تظهر، أطماعه بدأت وهنا
عليها فانقلب ابنها مستقبل عىل وأتمنته أعالها، إىل املراتب أحط من رفعته الذي الرجل

الوجود! من وأمه هو وإزالته ابنها إنكار يبغي
ذكيٍّا ماكًرا يكن لم عامر أبي ابن أن ويروعها، ويسهدها صدرها يف يقرح كان ومما
املسلمني يقود كان فقد األمة؛ أفراد جميع عند محبوبًا شجاًعا أيًضا كان بل فحسب،
حتى عليهم، مكايده وإحكام تدبريه بحسن وينترص اإلفرنج، مع حروبهم يف بنفسه

االسم. بهذا إال يُعرف ال وصار القديم، اسمه الناس ونيس املنصور، يسمونه صار
ويُنِفذ األوامر يرسل فأخذ الخالفة، إىل يصل لكي أمره تدبري يف املنصور وأخذ
بأفاعيل صبيحة األمرية وشعرت األمرية. أو للخليفة ذكر دون بتوقيعه موقعة الرسائل،
خزانة وكانت ا. رسٍّ تحاربه فأخذت عدوٍّا، فصار املطامع قلبته الذي القديم، الويل هذا
يف وضعتها دينار، ألف ٨٠ نحو فأخذت دينار، ماليني ستة نحو وبها القرص، يف الدولة
األمصار يف لها املوالني إىل وأنفذتها والشبه، الشكوك عنها تزيل كي بالعسل ملوثة جرار

الخليفة. إىل السلطة ويردوا املنصور، عىل يخرجوا حتى والبالد،
إىل خفية جميًعا وذهبوا الدولة، أعيان من كبريًا عدًدا فأخذ بذلك املنصور وعلم
سيطرة له ليس وأنه الدولة، حكم عن عاجز أنه عىل ويوقع يقر وجعلوه القارص، الخليفة
عىل حصل وقد املنصور وخرج القرص. خارج إىل الخزانة بنقل يرىض وأنه سلطان، أو
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سنة يف وذلك الحقيقي، البالد حاكم وصار القديمة، أطماعه بذلك فحقق الوثيقة، هذه
ما أكثر وكان املنصور. يحبون كانوا ألنهم الناس ففرح الوثيقة، هذه خرب وذاع ٣٨٧ه
جميًعا، فيها عليهم فاز مرة، ٥٢ اإلفرنج حارب فقد وفروسيته؛ شجاعته إليهم يحببه
فحاربه مسلمة، امرأة حبس إفرنجي أمري عن سمع أنه ويُحكى بالغنائم. منهم وعاد
أُخرجت التي املرأة، هذه حبسه عن مستغفًرا أمامه يركع أن عىل أجربه حتى وهزمه،

األذى. من فيه نالها عما وُعوضت سجنها، من
قشتالة، والية يف سليم مدينة من بالقرب فتنة يقمع لكي خرج ٣٩٢ه سنة ويف
يكن فلم تثاقًال، جيشه من ورأى األمر، عليه أشكل حتى له وصمدوا العصاة فاستبسل
نجدته فابتعثت بها، والتحم العدو، صفوف إىل بنفسه وتقدم سيفه، شهر أن إال منه
مات بليغة جراحات ُجرح ولكنه وانترصوا، الهجوم إىل فهبوا جنوده، قلوب يف الحماسة

بأيام. بعدها
٣٩٨ه، سنة ماتت إذ سنوات؛ ست بعده صبيحة وعاشت األندلسيون، عليه فبكى

له. قيمة ال صورة كان أن بعد مؤمًرا خليفة ابنها ورأت

44



دة ووالَّ زيدون ابن

وكان ١٤٩٢ه. سنة إىل ٧١١ه سنة من (إسبانيا) األندلس يف اإلسالم دول عاشت
الدم حيث من آريني كانوا ولكنهم والدين، اللغة حيث من مسلمني عربًا األندلسيون

العربي. الدم من القليل إال فيهم ليس والعنرص،
مدارسها، يف للتعلم إليها ينحون األوروبيون كان حتى فيها والعلوم الفنون زكت وقد

والفالسفة. والشعراء واملؤرخني واللغويني الفقهاء من كبري عدد فيها وظهر
تمام للحجاب يخضعن يكن لم النساء أن األندلسيني تاريخ استقرار من ويبدو
الحجاب ألن عليهن؛ البارد الجو أثر من ذلك ولعل الرشق، يف يفعلن كن كما الخضوع،
وغريها، قرطبة ميادين يف يقعدن كن النساء أن املؤرخون ذكر فقد الحار؛ الجو وليد

الكتب! نسخ ويحرتفن
فصارت الدولة تمزقت ثم األمويني، خلفائها عرص يف واحدة دولة األندلس وكانت
تتجزأ وقد جريانه. مع ونزاع شجار يف يفتأ ال أمري، أو ملك منها كل عىل صغرية، دويالت
امللك بنعوت نفسه ينعت أمري، منها كل عىل يستبد صغرية، إمارات موته عند الدويلة

الدويالت: هذه يصف األندلس شعراء أحد قال حتى واإلمارة،

وم��ع��ت��م��د ف��ي��ه��ا م��ع��ت��ض��د أل��ق��اب أن��دل��س أرض ف��ي ي��زه��دن��ي م��م��ا
األس��د ص��ول��ة ان��ت��ف��اًخ��ا ي��ح��ك��ي ك��ال��ق��ط م��وض��ع��ه��ا غ��ي��ر ف��ي م��م��ل��ك��ة أس��م��اء

سنة بقرطبة ُولد زيدون، بن … أحمد الوليد أبا يُدعى رجل نشأ الزمن هذا ففي
نسل من دة، والَّ تُدعى المرأة بحبه اشتهر وقد ٤٦٣ه. سنة بإشبيلية ى وترقَّ ٣٩٤ه
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ويجتمعان الغزل، قصائد ويؤلفان يرتاسالن، فكانا أديبًا، كالهما وكان األمويني. الخلفاء
وعالنية. ا رسٍّ

باألدب، واشتغل املتعينني، الفقهاء أبناء من «كان زيدون: ابن عن نباتة ابن قال
املبلغ والنثر النظم صناعتي من وبلغ برع، أن إىل دقائقه، عن ب ونقَّ نكته، عن وفحص
فخف باألندلس، املتغلبني الطوائف ملوك أحد جهور بن الوليد أبي إىل وانقطع الطائل.
ملوك وبني بينه السفارة يف عليه واعتمد وقدره، ذكره واشتهر دولته، من وتمكن عليه
جهور ابن أن واتفق سريته. وحسن لرباعته إليهم، ميله وتمنوا القوم به فأُعجب األندلس،
تنجح، فلم بديعة، وقصائد عجيبة برسائل زيدون ابن واستعطفه فحبسه، أمًرا منه نقم
واإلكرام، بالَقبول فتلقاه باملعتضد، امللقب إشبيلية صاحب محمد بن بعباد واتصل فهرب
الناس، إىل محببًا الفضل تام التسيري، حسن وكان مملكته. أمر إليه وفوَّض وزارته، وواله

ا.» جدٍّ املنطق فصيح
األمويني العرب خلفاء بنات من ظريفة امرأة بقرطبة «كانت والدة: عن وقال
مروان، بن امللك عبد بني من بالداخل املعروف الحكم بن الرحمن عبد إىل املنسوبني
صارت ثم الطوائف، ملوك وتغلب وقتله، أبيها نكبة بعد حجابها ابتذل … والدة تُسمى
ذات وكانت منهم. الكرباء ويتعشقها وتحارضهم، وتعارشهم والكتاب، للشعراء تجلس

جيد.» ونظم عجيبة، ونوادر غض، وأدب جميل، خلق
ويتغزل القصائد ينظم منهما كل وكان ووالدة، زيدون ابن بني الحب واتصل

فيه: والدة قالته ما ذلك فمن بصاحبه،

ل��ل��س��ر أك��ت��م ال��ل��ي��ل رأي��ت ف��إن��ي زي��ارت��ي ال��ظ��الم ج��ن إذا ت��رق��ب
ي��س��ر ل��م وب��ال��ن��ج��م ي��ظ��ل��م ل��م وب��ال��ل��ي��ل يُ��ن��ر ل��م ل��ل��ب��در ك��ان ل��و م��ا م��ن��ك وب��ي

عن أقوالها ومن الحلوة. اللطائف أشعارها ن تضمِّ والدعابة، العبث كثرية وكانت
عجيبة: جرأة وفيه نفسها،

ت��ي��ه��ا وأت��ي��ه م��ش��ي��ت��ي وأم��ش��ي ل��ل��م��ع��ال��ي أص��ل��ح وال��ل��ه أن��ا
ي��ش��ت��ه��ي��ه��ا م��ن ق��ب��ل��ت��ي وأع��ط��ي ث��غ��ري ل��ث��م م��ن ع��اش��ق��ي وأم��ك��ن
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عشًقا كان هل أحبوها، إنهم قيل من وبني بينها كان الذي الحب ماهية تُعرف وال
وقد أحًدا. تعشق لم أنها ح يرجِّ سريتها يقرأ وَمن بريئًا؟ أفالطونيٍّا حبٍّا كان أم صحيًحا
ال. أم منها وطره نال هل ندري ال ولكن بها، وكلف عشقها قد محبيها بعض يكون

غزل أكثر إليها. وامليل بها الشغف كثري زيدون ابن «وكان نباتة: ابن قال فقد
بعرشتها، وكلف بها، هام أيًضا عبدوس بن عامر أبا الوزير إن ثم اسمها. ويف فيها شعره

واألدب.» الظرف قصدهم وكان
زيدون: ابن قول الظن هذا يؤكد ومما

وم��ض وب��رق ت��راءى س��راب والدة ع��ه��د م��ن وغ��رك
م��خ��ض م��ن زب��دت��ه وي��م��ن��ع ق��اب��ض ع��ل��ى ي��أب��ى ال��م��اء ه��ي

يتشفى زيدون ابن قال ولزمته، عبدوس ابن وواصلت زيدون، ابن والدة هجرت وملا
منها: وينتقم

ع��ار م��ن ذاك ف��ي وم��ا ن��ح��ب ف��ي��م��ن ي��خ��ل��ف��ن��ا ص��ار ق��د ب��أن ع��ي��رت��م��ون��ا
ل��ل��ف��ار ع��ن��ه ص��ف��ح��ن��ا وب��ع��ًض��ا ب��ع��ًض��ا أط��اي��ب��ه م��ن أص��ب��ن��ا ش��ه��يٌّ أك��ٌل

عبدوس. ابن لقب هو و«الفار»
وحوله بالباب جالس وهو عبدوس ابن بدار يوًما مرت أنها والدة عن يُحكى ومما

وقالت: عليه فوقفت وأقذار، مراحيض من تتولد بكرة وأمامه أصحابه، من جماعته

ب��ح��ر ف��ك��الك��م��ا ف��ت��دف��ق��ا م��ص��ر وه��ذه ال��خ��ص��ي��ب أن��ت

البيت وهذا الناس. بها واشتغل النادرة هذه وُحفظت فمضت جوابًا، يحر فلم
من الحسن النقل هذا ونقلته به فتمثلت واليها يمدح مرص جاء عندما قاله نواس، ألبي

الهجاء. إىل املدح
تودد إشبيلية إىل فر فلما بقرطبة، إقامته مدة أكثر زيدون ابن والء عىل ودامت
قبل عبدوس ابن وكان الحب. درجة بلغ قد ربما وداد بينهما فاتصل عبدوس، ابن إليها
هذا سعيه خرب وبلغ ذلك. عىل يقدر يكن فلم إليه، استمالتها يف يسعى زيدون ابن فرار
صار حتى به، وتهكم فيها قرَّعه والدة، لسان عىل إليه رسالة فألَّف زيدون، ابن مسامع
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زيدون» ابن «رسالة باسم: تُعرف مشهورة وهي لذعها. وقوة لبالغتها الناس يحفظها
املرصي. نباتة ابن بقلم مرشوحة حدة، عىل كتاب يف مطبوعة وهي

إىل فراره بعد إليها يتشوق والدة، يف نظمها شهرية عصماء قصيدة زيدون والبن
فيها: وقال عهدها، ويستديم لقائها، من ويأسه فراقها من يعانيه ما لها ويذكر إشبيلية،

ت��ج��اف��ي��ن��ا ل��ق��ي��ان��ا ط��ي��ب ع��ن ون��اب ت��دان��ي��ن��ا م��ن ب��دي��ًال ال��ت��ن��ائ��ي أض��ح��ى
م��آق��ي��ن��ا ج��ف��ت وال إل��ي��ك��م ش��وًق��ا ج��وان��ح��ن��ا اب��ت��ل��ت ف��م��ا وب��ن��ا ب��ن��ت��م
ت��آس��ي��ن��ا ل��وال األس��ى ع��ل��ي��ن��ا ي��ق��ض��ي ض��م��ائ��رن��ا ت��ن��اج��ي��ك��م ح��ي��ن ي��ك��اد
ل��ي��ال��ي��ن��ا ب��ي��ًض��ا ب��ك��م وك��ان��ت س��وًدا ف��غ��دت أي��ام��ن��ا ل��ب��ي��ن��ك��م ح��ال��ت
ت��ص��اف��ي��ن��ا م��ن ص��اٍف ال��ل��ه��و وم��ورد ت��أل��ف��ن��ا م��ن ط��ل��ق ال��ع��ي��ش ج��ان��ب إذ
ش��ي��ن��ا م��ا م��ن��ه ف��ج��ن��ي��ن��ا ق��ط��وًف��ا دان��ي��ة األن��س غ��ص��ون ه��ص��رن��ا وإذ
ري��اح��ي��ن��ا إال ألرواح��ن��ا ك��ن��ت��م ف��م��ا ال��س��رور ع��ه��د ع��ه��دك��م ل��ي��س��ق
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قصتهما ذُكرت فقد وهيلوئيز؛ أبيالر عن ُكتب مما أكثر عاشقني عن فرنسا يف يُكتب لم
قصتهما يقرأ وال منها. وعارية الحوايش بصنوف حالية ومسهبة، مخترصة صيغ بجملة
اآلخر. سبيل يف اآلالم من منهما كل قاساه وما بسريتهما، ويتعزى إال عاشق محب
الزهور، أكاليل املحبون عليه ينثر عام، كل يف باريس يف يُزار أبيالر قرب يزال وال
واالضطهاد والتُّعس اآلالم وفداحة وإخالصها، حبيبته بالء ويذكرون عليه، ويرتحمون

حبيبها. كابدها التي
الحب أن الحبيبني، هذين قصة من يستخرجها أن القارئ يمكن التي العرب ومن
ما فرسعان الجذور اقتُلعت فإذا حضيض، يف سارية جذوره تزال ال ، ورقَّ ارتفع مهما

أغصانها. وماتت ورقها جف وقد الحب، دوحة فوقها تندك
عن نزل ولكنه األرشاف، من أبوه وكان ،١٠٧٩ سنة يف فرنسا غرب يف أبيالر ولد
إىل وشخص العلم. خدمة يف أيامه يقيض أن عىل وعزم إلخوته، الرشف مرياث يف حقوقه
بفصاحته إليه يجذب أستاذًا بعدها صار العلم، طلب يف قصرية مدة قىض حيث باريس،

الباريسيني. الطلبة جمهور بيانه وحسن
جامًدا الكهنة يد يف التعليم فكان املتوسطة، القرون عصور أظلم العرص ذلك وكان
الدين يف يكن ولم الدين. حول ويحور ويدور النقل. عىل يعتمد الفكر، أمام يلني ال
ليس منتًرشا، (اإلقطاعي) اإلفداني النظام وكان الفكرية. للحرية فسحة الوقت ذلك يف
كل يحكمون، األرشاف كان بل أوامرها، وتُرعى كالمها يُنفذ مركزية سلطة لألقطار
تهيج عندما به يحتمون حوله، القرية أو املدينة وتنشأ حصنه، يبني إقليمه، يف منهم
قد املدنية القوانني أو املسيحية تكن ولم له. مجاور آخر رشيٌف الرشيَف ويغزو الحرب
الغزو يطلب فيهم، يغيل األملاني الدم يزال ال كان فقد السكان؛ أخالق من بعُد هذَّبت
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عاشت الليل جنها إذا باريس وكانت فاشية، والهمجية تنقطع ال الثارات فكانت والنهب،
واالجتماعية األدبية الفوىض حال يف كانت أوروبا أن والخالصة الذئاب. شوارعها يف

والسياسية.
زعماء لذلك عليه فهاج للعقل، التقاليد إخضاع إىل تعاليمه يف يدعو أبيالر وكان
فرنسا آفاق يف يرضب وأخذ باريس، من الهجرة إىل اضطر حتى واضطهدوه، القديم

لبذوره. خصبة أرًضا وجد كلما ويعلم
الطلعة، رشيف عمره، من والثالثني الخامسة يف باريس إىل عودته عند أبيالر وكان
الوقت هذا ويف املوسيقية. األنغام عىل ويلحنه الشعر يؤلف وكان والذهن. الجسم نشيط
من سفاًحا أمها بها حملت قد وكانت هيلوئيز. تُدعى عرشة الثامنة يف فتاة عرف
تعرف فكانت املعلمني، مهرة أيدي عىل وتخريجها برتبيتها ُعنيت وقد األرشاف، أحد
ويختلس آلخر، وقت من يراها وكان أبيالر، مثل واملوسيقى الشعر وتعشق لغات، عدة
حب وصار بها، وهام علقها، حتى منه، وغدوها عمها بيت إىل رواحها يف منها النظرات
الجديد. الحب هذا حرقة بجانب ميتًا بارًدا شيئًا الوقت هذا إىل تملكه قد كان الذي العلم
ويرشف بالدروس يوليها لها، معلًما عينه حتى إليها، يصل لكي عمها عىل واحتال
العربانية من الجافة الدروس من معها ويتدرج يوم، كل يزورها فصار تعليمها، عىل
جد وما األشعار، من قيل وما املاضية، تجاربه لها يحكي والتاريخ، السري إىل واإلغريقية،
فرأى قلبها، بلغ حتى عواطفه، من إحساسها يمس ما إىل ذلك من ويخرج املوسيقى. يف
به، يتعلالن مفتوح كتاب منهما كل وأمام املائدة، إىل يقعدان فكانا عنده، ما مثل فيه
فيعودان منهما، كل يف الخجل شاع النظران تالقى إذا حتى بصاحبه، مشغول وكالهما
سهًوا، حدث قد ذلك وكأن اليَد اليُد تمس ثم والحياء. االرتباك راعهما وقد الكتاب، إىل
وعي غري عىل صدريهما من الزفرات تخرج أو الحب، ببزوغ تؤذن الرجفة، فتحصل

الحب. تيار جسمها يف رسى كيف أبيالر منها فيعرف منهما،
إليه، نفسها هيلوئيز وأسلمت بالحب، تصارحا حتى زمن طويل عليهما يمِض ولم
أبيالر ألَّف أن وحدث يتقولون. وأخذوا ذلك، الناس لحظ حتى لها أبيالر مالزمة وكثرت
هائج فهاج بها، عمها إىل بادروا الذين أعدائها، أيدي يف فوقعت عنها، غرامية مقطوعة
هيلوئيز ومنع البيت، من بطرده وأمر فيهما، قبًال شك أي دخله قد يكن لم الذي عمها،

لقائه. من
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أخت تقطنه بيت إىل ا رسٍّ تخرج هيلوئيز أخذت فقد كثرية؛ املحبني طرق ولكن
أو — سمته ذكًرا ولًدا هيلوئيز وضعت حتى مدة تمِض ولم هناك. فيلتقيان أبيالر،
الفلكيني. قدماء يستعملها كان آلة اسم اللفظة وهذه أسطرالب، — أبوه سماه باألحرى
بنت عىل ائتمنه الذي الرجل هذا من ينتقم أن فأراد الولد، هذا خرب عمها وعرف
األعمال أسلم أن وجد وأخريًا أبدية. فضيحة البيت وفضح عرضها، يف فخانها أخيه
ينوي كان ألنه عزبًا يعيش أن يف يرغب أبيالر وكان ذلك. إليهما فطلب يقرتنا، أن عاقبة
ولكن يُذاع، ال ا رسٍّ يكون أن اشرتط ولكنه بالزواج، فريض الكهانة، سلك يف يسلك أن
يف أبيالر يرتقي فال الزواج، هذا خرب يُذاع أن خشية زوجته؛ تكون أن أبت هيلوئيز
أكون أن أفضل «إني قولها: عنها يُؤثر ومما وحبيبها. عمها تعارض وجعلت الكنيسة.

إمرباطور.» زوجة أكون أن عن خليلتك
أن اإللحاح بعد رضيت حبيبها، فداء وعرضها كرامتها بذلت أن بعد ولكنها
التقول إىل الناس وعاد العلمية، محارضاته إىل أبيالر وعاد ا، رسٍّ الزواج وتم منه. تتزوج
بالرس، باح حتى ها، عمَّ هذا فساء وثلبوه، وه عريَّ بعمها التقوا كلما فكانوا والتخرص،
بي اقرتن وما زوجته، «لست فقالت: هيلوئيز، يسألون فذهبوا متزوجان، أنهما وأعلن

بسمعته.» ضنٍّا ذلك عمي يقول وإنما قط،
بينها ليس بأنه القسم عن تتأخر فلم اإلنجيل، لها وأحرضوا اليمني، إىل فتحدَّوها
الحبيبني فمنع وعاد وحنًقا، غيًظا األُرَّم يحرق فأخذ عمها، ذلك وبلغ ما. زواج أبيالر وبني
رسيرة اآلخر يبث منهما وكل هناك، يلقاها أبيالر فكان قريب، دير إىل ففرت اللقاء، من

نفسه.
بذلت هيلوئيز أن يف شك فليس االثنني، بني للمفاضلة قليًال نرتيث أن ينبغي وهنا
تتزوج أن رفضت ثم الزواج، قبل إليه نفسها سلَّمت فقد أبيالر؛ بذل مما أكثر نفسها من
ورضيت زواجها أنكرت ثم العليا، املناصب يف ارتقاءه يؤخر زواجه أن وجدت عندما به

خليلة. إنها عنها يُقال أن
ألجل وسمعتها وكرامتها بعرضها مضحية النبيلة، الفتاة هذه فعلته ذلك كل
االرتقاء عن هذا يمنعه ال حتى مكتوًما؛ ا رسٍّ الزواج يكون أن أرص فقد هو وأما حبيبها.
األقران. عىل بالتفوق والشهرة الرفعة يساوي نظره يف الحب يكن فلم العليا، املناصب إىل
أن فأراد الزواج، أمر إخفاء عىل مرص وأنه الدير، يف يلقاها أبيالر أن العم وعرف
غرفته إىل ذهبوا طغاة، رجال جملة فاكرتى األبالسة، دونه تجبن سافًال انتقاًما ينتقم
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منهم ثالثة قبض أربعة، وكانوا لهم، ففتح خادمه ورشوا الليل، جوف يف نائم وهو
يمأل وهو دمه، يف غارًقا تركوه ثم بها، َجبََهه موىس الرابع وأخرج وأوثقوه، أبيالر عىل

وبكائه. برصاخه الفضاء
إىل الناس هرع حتى الصباح جاء فما باريس، يف السافلة الجناية هذه خرب وشاع
فإنه ذكورته، فقد وإن أبيالر، ولكن أزواجهن، فقدن كأنهن يبكني النساء وكانت البيت.
السفلة، من بعًضا اآلخر هو استأجر حتى جرحه يلتئم أن كاد فما رجولته، يفقد لم
الفتاة عم فعاقبت كنسية ملحكمة القضية وُقدمت فجبوهما، الجانني وأحد الخادم تعقبوا

أمالكه. جميع استصفت بأن
فقد ذكورته فقد ملا حبيبها فإن الوصف؛ عن تجل نكبتها كانت فقد هيلوئيز أما
وتدخل الدنيا ترتك أن إليها طلب حبيبته به التقت فلما شهوته، باألحرى أو حبَّه أيًضا
ُصدمت ما أقىص الترصيح هذا فكان بأمانتها، يثق ال بأنه لها ح ورصَّ األديار، أحد إىل
أتردد كنت ما أني هللا «يعلم إليه: خطاب يف ذلك بعد قالت وقد حياتها، يف الفتاة به
ذلك من أبيالر وأكبَّ راهبًا وصار آخر، ديًرا هو ودخل الدير.» إىل ألحقك أو أسبقك أن
ويف ويعلم، يكتب فجعل السابق، الحب شاغل يشغله أن دون العلم، خدمة عىل الوقت
هذه عىل يؤاتيه يكن لم الزمن ولكن الدين، سلطان عىل العقل سلطان يفضل ذلك كل
كانوا الذين الرهبان وهب كتبه، بإحراق أمر بأن انتهى ملحاكمته، مجلس وانعقد الجرأة،

طردوه. حتى الثورة، إىل رئيسهم، هو وكان الدير، يف معه
من ا خصٍّ لنفسه فبنى النفس، مقهور الخاطر كسري وهو الدير من أبيالر وخرج
وبنوا إليه، رحلوا ما ورسعان به، سمعوا تالميذه ولكن منفرد، سهل يف والطني القصب
العلم يف وآراءه دروسه منه يتلقون يوم، كل حوله يتحلقون وصاروا خصاًصا، حوله
رسومه تزال ال «الفارقليط» سماه والحجر الخشب من بناء ذلك بعد وبنى والدين،

لآلن. باقية أطالله وبعض
املصائب». من بي نزل ما «تاريخ دعاه: كتابًا أبيالر أصدر مدة وبعد

كأنها ووالءها، حبها تبثه متواترة خطابات إليه أرسلت هيلوئيز عليه اطلعت فلما
إليه أرسلت فقد عاشق؛ كتبها ما وأروع أجمل من الخطابات وهذه حبها، سني أول يف
فأجابها والحب، اللذة طريق عىل قبًال دلها كما هللا، إىل الطريق عىل يدلها أن تسأله

إليه: لندل خطابه من األول السطر نذكر أن ويكفي للراهبة، القسيس إجابة

املسيح. يف األخت هيلوئيز إىل املسيح يف األخ أبيالر من
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أن وأشعرها الغضب، نفسها يف أثار ما عبارته جفاء من هيلوئيز وجددت وقد
تقول: إليه فكتبت نسيها، قد القديم حبيبها

حبيبي
تؤديها؟ ألفاظ إىل اهتديت وكيف األفكار، هذه عن تعربِّ أن استطعت كيف
مخلوق. أتعس أني أشهد أني إال عيلَّ! يقسو هللا إن أقول أن عىل أجرؤ ليتني
فأينما عني، ذكراها أرد أن اآلن أقدر ال حتى حلوة، لذيذة حبنا أيام كانت لقد

القديمة. الرغبة يفَّ وتشعل الذكرى هذه يل تتخيل ذهبت

بلهجة إليها يكتب فكان الجنسية، العاطفة موت نفسه يف يحس كان أبيالر ولكن
األشياء، من إليها وما واآلداب والالهوت الرهبانية رشح يف فيأخذ املتزهد، املتعفف التباعد
عىل وتثور تحتج فكانت هيلوئيز، صدر يف تختلج كانت التي العاطفة نداء تلبي ال التي
إىل واطمأنت ثائرتها، فهدأت بصاحبها، ألمَّ ما أدركت وأخريًا جدوى. بال الجفاء هذا

ونكبتها. حالها
يقيض لكي رومية إىل فسافر عليه، أُخذت ألقوال كنسية بعقوبة أبيالر عىل وُحكم
سنة، ٢٢ بعده هيلوئيز وعاشت «الفارقليط». إىل جثته وُحملت الطريق، يف فمات حدها،
كما بعظامه عظامها واختلطت جانبه، إىل فُدفنت ماتت، ثم عهده، وتحفظ قربه ترعى

اآلن. هما حيث باريس إىل رفاتهما ونُقلت تهوى، كانت
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الوطن ذلك يف املعيشة عليه تشق فلم الفرنسية، اللغة يجيد هو ونشأ فرنسية، أمه كانت
أن يعرف وكان فرنسا، عرش الوقت ذلك يف متبوئًا عرش الرابع لويس وكان الثاني.
عائدة بد ال ملكها وبني بينها الخصومة هذه ذكرى عنها ذهبت متى اإلنجليزية األمة
لهذا سنويٍّا معاًشا لذلك فرتَّب آبائه، عرش وتبوئه الرشعي ملكها وستطلب امللوكية، إىل
منفي بأنه يشعر شارل يكن لم بحيث بحاشية، وحاطه قرصه، يف وأسكنه الطريد، املليك

بالده. عن غريب
الربملان أعضاء يكاتب وصار القتل، من إنجلرتا يف أبوه ينجو أن يف شارل واجتهد
عة موقَّ بيضاء ورقة إليهم أرسل أن أبيه تخليص يف رغبته شدة من بلغ بل ذلك، يف

امللك. قتل عن وينزلوا رشوطهم جميع يضعوا أن فيها إليهم طلب باسمه،
اإلنجليزية، الشواطئ به يغزو وصار بارجة، ١٨ به أسطوًال هيأ ذلك يف أخفق فلما
ولكن إنجلرتا، إىل وانحدر ،١٦٥١ سنة يف ملًكا فيها وتتوج اسكوتالندا، إىل ذهب ثم
وعرف فرنسا، إىل بنفسه ناجيًا ففر وهزمه، له وصمد فتلقاه قوته، أوج يف كان كرومويل
إىل عندئٍذ ويعود كرومويل، يموت حتى ينتظر أن عليه يجب أنه الوقت ذلك من شارل

عرشه.
يف بالدها وكانت األوروبية، بالسياسة بصرية حصيفة، امرأة الربتغال ملكة وكانت
أن عرش، الرابع لويس مثل تعرف، وكانت الكربى، الدول بني األول الصف يف الوقت ذلك
السياسية، املفاوضات يف العظيمة املكانة تلك لكلمته وتصري عرشه، إىل سيعود شارل
أن عىل فعزمت إسبانيا، جارتها عىل يعينها حليف إىل االهتداء يف تسعى الربتغال وكانت

جنيه. بمليون نفسه الوقت يف وتغريه لشارل، ابنتها تزوج
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فتاة فكانت األديار، تربية تربت وقد الشعر، سوداء الجسم قليلة ابنتها وكانت
املليون يقدر كان شارل ولكن البيت، وأعمال العبادة سوى تعرف ال متدينة، ساذجة

الزواج. هذا يرفض فلم الوقت، ذلك يف قدرها حق جنيه
وارتكب فطغا، القوة أبطرته الذي كرومويل، حكم من ضجروا قد اإلنجليز وكان
واستبد الربملان أعضاء طرد إذ األول؛ شارل أجلها من قتل التي الجناية نفسه هو
املوسيقى بني لندن إىل فدخل شارل، وطلبوا الصعداء، الناس تنفس مات فلما بالحكم،
كثريون مات إنه يُقال حتى عظيًما، الناس فرح وكان الرايات. فوقه تخفق والطبول،

عرشها. إىل امللوكية ثابت أن بعد الطرب فيهم أثَّر ما لشدة
املقتول للملك تمثال إلقامة جنيه ألف سبعني مبلغ اعتماد وقرر الربملان، وانعقد
يف وأنفقه املبلغ فأخذ والده، ذكرى عىل حريًصا يكن لم الثاني شارل ولكن األول، شارل

الشخصية. ملذاته
مملولة، أخرى مكان جديدة امرأة عن يبحث يفتأ ال املزاج، شهواني شارل وكان
هذه فرنسا ملك عرش الرابع لويس فيه وعرف حبه. تقسمن قد عشيقات جملة له وكان
وكانت عليه، عينًا نفسه الوقت يف وتكون تتعشقه جميلة امرأة إليه فأرسل الخصلة،

لوتوكس. دوق بعد فيما صار بولد منه ُرزقت وقد كريواي، دو لويز تُدعى
حوله، النساء هؤالء ترى الساذجة، الربتغالية الفتاة تلك كاترين، زوجته وكانت
زوجها، وتعاتب غيًظا، فتتحرق أوالًدا، منه ُرزقن قد أنهن من يُقال كان ما وتسمع
عليها تسكت ال قد أشياء، عىل تسكت أن يجب امللكة إن لها ويقول خائبة، فريدها
إليها تجتذب كانت بحيث وسذاجة، وتدين تواضع يف كاترين وكانت العادية. الزوجة
اإلنجليز من الرعاع أخذ عندما جانبها إىل ووقف عنها دافع لقد حتى أحيانًا، امللك قلب

الكاثوليكية. الفتاة هذه طرد عن يتصايحون الربوتستانت
من واحدة والء عىل يثبت لم الشهواني، النوع من الثاني شارل حب كان هنا وإىل
عطًفا كان لها حبه ولكن زوجته، يحب كان أنه يف شك وليس عرفهن. الالتي النساء

لحبيبته. املحب عند بما منه لولده، الوالد عند بما أشبه وحنانًا،
فأخذ جميلة، فتاة فرأى التياترات، أحد إىل وذهب متنكًرا خرج الليايل إحدى ويف
فخرج أقبل، قد غني رجل وهو الفتاة بصاحب إذا ذلك يف هما وبينما إليها، التحدث يف
وأراد الجعة، من القداح بعض ورشبوا الطعام، بعض وتناولوا قريب، مطعم إىل الجميع
من تضحك الفتاة وأخذت شيئًا، جيبه يف يجد فلم والرشاب، الطعام ثمن يدفع أن امللك

ويطعموه. يسكروه لكي الناس عىل وتطفله وإمالقه إفالسه
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أو أبًا لها تعرف ال وهي حياتها طوال عاشت جوين، نل تُدعى الفتاة هذه وكانت
كان فقد الطهارة؛ معنى قط تعرف لم شاء، ملن نفسها تكري الدعارة، عىل نشأت ا، أمٍّ
إحدى هي وكانت ويؤجرونهن، الفتيات يختطفون األرشار من عصابات أيامها يف يعيش
وهكذا. يملها، ثم يستظرفها، آخر إىل يملها صاحب من تنتقل فكانت البائسات، هؤالء
شارل لها وباح القرص، إىل استُدعيت بامللك لقائها من الثاني اليوم كان فلما
يماثله ما يجد لم إخالًصا الحب له وأخلصت كنفه، يف الوقت ذلك من فعاشت بحبه،
وتقتني بالجواهر، نفسها وتثقل تثري، أن عرفها امرأة كل هم كان فقد عرفهن؛ فيمن
من الفجرة بني حياتها طول عاشت أنها من الرغم عىل فإنها الفتاة، هذه عدا القصور،
من األموال اقتناء إىل تتطلع فلم ساذجة، سليمة نفسها تزال ال كانت والغواة، اللصوص

بمصلحته. إال تهتم ال كانت بل امللك،
حكمه، عن راضني غري الناس أن من يتضجر وأخذ يوًما، جلس شارل أن ويُحكى
امللك عىل تجب التي الواجبات يف وانظر نساءك، «اطرد الفور: عىل جوين نل له فقالت

يحبونك.» وهم
الجنود أن رأت فقد كلزي؛ مستشفى إنشاء يف السبب كانت أنها عنها يُؤثر ومما
كسب عن وعجزوا أسنوا قد األول، شارل املقتول وأبيه الثاني شارل سبيل يف ُقتلوا الذين

إليه. يأوون املستشفى هذا لهم فأسست معاشهم،
ولكنها الجسمية طهارتها فقدت التي املرأة هذه فضل عىل شاهد أكرب كان وربما
امللك إن يُقال حتى شيئًا، تملك تكن لم شارل وفاة عند أنها الروحية، طهارتها تفقد لم
من يقيض ما لطول أتعبهم ألنه إليهم يعتذر أخذ وقوف، حوله والناس يحترض، وهو
املسكينة نل تدعوا أال «أرجو األخرية: السكرات يف وهو صاح ثم االحتضار، يف الوقت

جوًعا.» تموت
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اسكوتالندا ملكة ماري

يف الفتنة وكانت ملكة، كانت كلتاهما وجوه؛ جملة من عظيم َشبَه وماري كليوبطرة بني
أول فكان األعضاء، ووسامة الوجه قسامة عن ال الشخصية عن ناشئة منهما كل جمال
الخفة من رأى الحديث يف أخذتا ما فإذا الجمال، من شيئًا فيهما يجد ال إنسان يراهما ما
كالٍّ أن حيث من أيًضا وتتشابهان بفتنتهما، يعرتف ويجعله إليهما، يجذبه ما والرشاقة
والقصصيني الشعراء موضوع حياتهما كانت وقد الحب، سبيل عن حتفها لقيت منهما

والدراميني.
اللورين نبيالت من أمها وكانت الخامس، جيمس اسكوتالندا ملك ابنة ماري كانت
ملك وكان أقدام. ست عن ارتفاعها يزيد طواًال، ضخمة امرأة وأملانيا، فرنسا بني الواقعة
يقول: وكان به، الزواج تقبل لكي بالسفراء إليها ويبعث يدها، ينال أن يحاول إنجلرتا

مثيل.» ضخمة امرأة أتزوج أن أحب ضخم، رجل «أنا
الشخيص العامل أن عرف فقد فطرة؛ وأركن منه أذكى كان اسكوتالندا ملك ولكن
تعشقها يف وأخذ إليها، ورحل بنفسه، اجتذابها إىل عمد ولذلك العوامل؛ أهم هو الزواج يف
تكون تكاد بيضاء، القامة مديدة ماري ابنتهما وجاءت وتزوجته زوًجا رضيته حتى
يرتاءى النبيذ ترشب عندما كانت إنها وتزوجت، شبت عندما يُقال كان حتى شاحبة،
عمرها، من األوىل السنة يف أبوها ومات البرشة. الصايف عنقها خالل األشهب بلونه للناظر
يرسل الحضارة، بالد الوقت ذلك يف فرنسا وكانت اسكوتالندا. ملكة بذلك فصارت
يف والحذق باريس، بآداب والتأديب فيها، للتعلم إليها أبناءهم وإنجلرتا أملانيا أرشاف
ملك إىل أُرسلت حتى تشب ماري كادت فما الراقية، والطبقات األرشاف عوائد معرفة
البالط وكان دومدييش، كاترين اإليطالية زوجته الحقيقي فرنسا حاكم وكان فرنسا.
يف والتأنق الغرام، ومسارقات السياسية الدسائس من عاتية شبكة الوقت ذلك يف الفرنيس
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وعرفت به، أخالقها فاصطبغت الوسط، هذا يف ماري ونشأت الجنسية. الشهوات إشباع
والرش. الخري شجرة منه

واإليطالية الفرنسية حذقت حتى طويل وقت عليها يمِض فلم الطبع، ذكية وكانت
يف ل عجَّ ما لها حدث ثم والنظم، الرسم وتعلمت الفروسية، عىل وتدربت والالتينية،
يكن ولم عرشة، السابعة تبلغ وملا فرنسا عهد لويل زوجة صارت فقد قريحتها؛ إذكاء
وكان اسكوتالندا، ملكة هي كانت فقد املصلحة؛ فيه ُروعيت وإنما حب، عن به زواجها
إنجلرتا عرش فكان تتزوج، لم عانًسا إنجلرتا ملكة إليصابات وكانت فرنسا. ملك هو
ملوك بني القديمة للصلة اسكوتالندا يف الحاكمة الساللة إىل يئول بأن عليه مقضيٍّا بد ال
مملكة يف الثالثة األقطار تُجمع أن الزواج هذا من النية فكانت واسكوتالندا، إنجلرتا

الزوجان. هذان يحكمها واحدة
ولم عرشة، الخامسة يف زوجها وكان عرشة، السادسة يف زواجها عند ماري كانت
يقيض عليًال كان فقد ذلك؛ تُظهر أن تبايل وال زوجها، تحتقر كانت بل حب، بينهما يكن
مات، حتى األول عامه يكمل ولم مضاجعه، يقض خراج، أذنه يف وكان التأوه، يف ليله
االستئثار تبغي كلتاهما كانت فقد حسنة؛ بحماتها زوجها حياة مدة عالقتها تكن ولم

صيديل». «ابنة بأنها تعريها ماري وكانت فرنسا، يف بالحكم
اسكوتالندا، إىل ترحل أن عىل وعزمت فرنسا، عن سلطتها زالت زوجها مات فلما
قويتان؛ عاطفتان اآلن لبها يستغرق وكان أبيها. عن ورثته الذي الرشعي عرشها حيث
من ممتدة ساللة عن ورثته الذي الدم هذا بحكم والسيادة، القوة إىل الطموح إحداهما:
ما فيه تجد أن دون الزواج، وأثارها الوسط، هاجها التي الحب عاطفة واألخرى: امللوك.
فكانت عظيًما، اهتياًجا عواطفها اهتاجت عرشة الثامنة بلغت عندما أنه وُحكي يرضيها.
ووصف إنشادها يف للشعراء وتأذن الفتيات، ومعانقة األطفال بتقبيل شدتها تخفف

يديها. وتقبيل محاسنها
غالة من كانوا االسكوتالنديني رعاياها أن حني يف املذهب، كاثوليكية وكانت
كانت ألنها وبخاصة بفتور، الناس استقبلها بالدها أرض نزلت فلما الربوتستانتية،
رعاياها وكان فرنسا، يف وهي يخدمونها كانوا الذين األجانب من بحاشية محوطة

البالد. اختارته الذي الرسمي املذهب تغريِّ أن خيفة ويتوجسون منها، يخشون
منها أكرب وكان بوثول، اللورد بالدها نبالء أحد عرفت قد زوجها وفاة عقب وكانت
الجسم، تختلج التي الهزة بتلك رؤيته ألول فشعرت فرنسا، يف وهي زارها السن، يف قليًال
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املعروف األديب وصف وقد مؤتلفتني. طبيعتني بني الصحيح الحب بانبثاق وتنبئ
بقوله: اللورد هذا هيولت موريس

ضحكته وكانت الفكني، مربع الكتفني عريض بالدم، يتوهج مفراًحا رجًال كان
الضحكة، هذه تكون حيث غم يكون لن أنه يسمعها َمن يحسب عالية، عاجلة
سيماء الدوام عىل له اإلخوان، ومصاحبة والركب اللباس يف يتفنن وكان
عىل أيًضا يدل كان ولكنه الطعام، حبه عىل يدل وجهه لون وكان الشجعان،
يلحظ كان َمن قلَّ ولكن ُهشمت، قد أنفه أرنبة وكانت والقوة، العافية موفور
وعدم رصاحته وكانت الهشم، هذا إىل أدت التي العربدة يف يفكر أو ذلك،

فتنته. أسباب أكرب من ليشء، اكرتاثه

الغضب، عند سيفه تجريد إىل وترسعه للنساء، وحبه وفتوته شجاعته إىل وكان
شخصه فكان الكتب، ويقتني الالتينية، ويكتب والفرنسية، اإليطالية يقرأ اآلداب، يعشق
ماري عليه أقبلت ولذلك عشيقها؛ من العواطف متوثبة ملكة تطلبه ما جماع لذلك

بطانتها. أحد وصار فالزمها، حبها ومحضته
تمِض فلم معهم، العدل سرية تسري أن عىل حافًزا االسكوتالنديني كراهية وكانت
من وهو — نفسه نوكس جون وكان فأحبوها. عدلها رعاياها لها عرف حتى سنوات

واألدب. باللطف إليها اإلشارة إىل يضطر — الربوتستانتية الشيعة غالة
عمها ابن من فتزوجت عليها، رعيتها عطف اجتذاب يف تبالغ أن ماري وأرادت
السابقة صلتها حبل ترصم أن الوقت ذلك من واعتزمت دارنيل، اللورد الربوتستانتي
وتزوج نصيحتها، بوثول اللورد وأطاع يتزوج، أن إليه طلبت حتى بوثول، باللورد

بالفعل.
البحث تبحث ولم قلبها، دخيلة عن الحدس تصدق لم مخطئة، كانت ماري ولكن
أول يف عليها دخل فقد دارنيل؛ اللورد عمها وابن زوجها خلق حقيقة ملعرفة الكايف
وقلبه بالغرور رأسه ُحيش قد العقل، من خلًوا وكان يعي، ال سكران وهو زواجها ليايل
عليها يتيه فكان به، افتتانًا تتزوجه لكي عليه ترامت قد امللكة أن يعتقد وكان باألنانية،

ويربمها.
الرعاع، من بضعة فجندت زواجها، عقب لورداتها بعض عليها خرج أن وحدث
وعادت شملهم، ومزَّقت فأخضعتهم، الخارجني هؤالء نحو وسارت رأسهم، عىل وقامت
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جبنًا امتأل الذي زوجها يشاركها أن دون كله ذلك فعلت البالد، عاصمة إىل منصورة
ونذالة.

سريتها إىل وعادت له، تراخت حتى النرص، بهذا االستيثاق بعض امُللك لها فاستوثق
وصارت الغرام، كئوس ارتشاف يف معه وأخذت بوثول، اللورد فاستدعت العشق، يف األوىل
تلبس صارت أن والعادة العرف تحدي بها بلغ حتى عنها، الناس يتقول بما تبايل ال
ما لكثرة اعتقد أن الفرنسيني، شعرائها أحد من بها الظن سوء وبلغ الرجال، مالبس
رسيرها إىل مرة فانرسق سواه، عىل وتؤثره تحبه أنها معه، ومزاحها استهتارها رأى
إىل دخل أن أخرى مرة حدث ثم والعنف، بالجر أُخرج فعلته عرفت فلما تحته، ونام
لم النطع عىل وقف فلما باملوت، عليه وُحكم أيًضا فأُخرج لحافها، تحت ونام فراشها،

ألجلك.» أموت ذا أنا ها القاسية، امللكة أيتها «ويحك قال: أن عىل يزد
لتجيبه الغزل، ومقطعات املديح لها ينظم كان آخر إيطايل شاعر عندها وكان
النظم، تقارض من الفكرية واللذة اإلعجاب سوى بينهما يكن لم أنه الظن وأغلب بمثلها،
هي تتعىش املائدة إىل جالسة كانت بينما حدث حتى زوجها، تأكل كانت الغرية ولكن
وجرَّد زوجها، دارنيل اللورد عليها دخل أن ريتسيو، واسمه هذا، اإليطايل وشاعرها

عليه. القاضية كانت طعنات جملة وطعنه خنجره
كانت ألنها وتسايره؛ تداريه وكانت زوجها، تكره ماري صارت الوقت هذا ومن
عىل ملًكا ذلك بعد صار وقد تلده، أن وشك عىل الذي بالطفل يعرتف أالَّ وتخىش حامًال،

األول. جيمس باسم واسكوتالندا إنجلرتا
َسورة يف وهي عنه، قولها عنها ويُؤثَر فراقه، تطيق ال يالزمها بوثول اللورد وكان
يل.» هو دام ما مًعا إنجلرتا وعرش اسكوتالندا عرش أفقد أن عيلَّ كبريًا «ليس الغرام:

بدخيلة حبيبها إىل تفيض فكانت خطابات، جملة الفرتة هذه يف إليه كتبت وقد
قلبها. سويداء عىل وتظهره رسيرتها،

ثم فيها، الجاني يُعرف لم بارود تفجر حادثة يف زوجها ُقتل أن ذلك بعد وحدث
قليل، موتها عىل يمِض لم ثم الشكوك، أثار موتًا بوثول اللورد زوجة ماتت أن ذلك َعَقب

ماري. من بوثول اللورد تزوج حتى
فقد الجنايتني؛ لهاتني هاجوا االسكوتالنديني فإن طويًال؛ يدم لم الزواج هذا ولكن
األسماء أوقح تطلق النساء وكانت العامة، نعيق بني مركبتهما فسارت أدنربه يف خرجا

يُقتل. وهو دارنيل صورة فيها ُرسمت كبرية، رايات لها ونُصبت امللكة، عىل
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لخدمتها، اختارتهم ممن الرعاع من جموًعا إليهم فقادت النبالء، عليها ثار ثم
حيث اآلطام، أحد يف واعتُقلت عليها، وُقبض املنظمة، النبالء جيوش أمام انهزمت ولكنها

بوثول. باللورد زواجها ثمرة هما توأمني ولدت
يف أفادها ما وهذا مقاومتها، عىل أحد يقوى ال فتنة لشخصيتها كان إنه قلنا وقد
وخرجت الفرار، لها ومهدوا سبيلها، أطلقوا حتى وأغوتهم الحرس أغرت فقد معتقلها؛
وأُعيدت، عليها فُقبض عليها، نما أناملها وجمال يديها رقة ولكن غسالة، كأنها متنكرة
حتى السري وواصلت فارًسا، خمسون املرة هذه يحرسها وفرَّت، ثانية عادت ولكنها
بالنار؛ الرمضاء من استجارت قد كانت حظها لسوء ولكنها اإلنجليزية، الحدود دخلت

مدة. اعتقلوها أن بعد بها، قتلوها تهمة لها ولفقوا اإلنجليز، عليها قبض فقد
بالده. عن غريبًا ومات أيًضا، ملكها اعتقله حيث الدانمرك، إىل فر فقد زوجها أما
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يف يشء أي من أكثر إنجلرتا «أحب تصتبي: وهي قولها إنجلرتا ملكة إليصابات عن يُؤثر
العالم.»

تفوز لكي الرتسيمات؛ وترسم الخطط، تخطط كانت فقد القول؛ هذا يف تكذب ولم
وافرة جملة عن إليصابات نزلت إنجلرتا أجل ومن األوروبية. السياسة معرتك يف إنجلرتا
أجل من وتخنث، وتخون، تكذب، فكانت كرامتها، عن أيًضا ونزلت امللوكية، حقوقها من
بالدها مجد من ترفع لكي رياء، به وتظاهرت الحب، يف نافقت ما كثريًا بل إنجلرتا،

وعزها.
سائر نفوس عليه ُركبت ما عىل نفُسها ُركِّبَْت الدالل، تحب امرأة ذلك مع كانت وقد
كانت ولذلك بجمالها؛ ويعرتفون بها، يعجبون الناس ورؤية التمليق، حب من النساء
تقيض والفروسية، الجمال يف أقرانهم فاقوا الذين البالد شباب بنخبة محوطة الدوام عىل

الحب. أشمام من يشء فيها التي الربيئة، املداعبة يف معهم وقتها
هو ما ولذلك املداعبات؛ هذه هرج يف الصحيح الحب إىل تظمأ كانت نفسها ولكن
حبه. بنار تكتوي وصارت وعلقته، ِريَّها فيه وجدت حتى لسرت، إرل وأِلفت عرفت أن

وصفها وقد عمرها، من والعرشين الخامسة يف وهي إنجلرتا عرش إليصابات ارتقت
يقول: عنها فكتب امللكة، هذه حال يتعرف لكي مواله أرسله أملاني مبعوث

وإيالم البذخ من فيها ما لفرط يتصورها، اإلنسان يكاد ال عيشة تعيش إنها
هذه وسائر والصيد والوالئم املراقص يف وقتها من كثريًا تقيض وهي الوالئم.
تكون أن عىل حريصة فهي ذلك ومع وزينة، مظاهر يف كله هذا تفعل املالهي،
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تجعل ولكنها الربملان، تعقد وهي ماري. امللكة من أكثر الناس عند محرتمة
حالة. أية يف أوامرها إطاعة رضورة يفهمون األعضاء

تزاالن ال عجيبتان، يدان لها وكانت القوام، رشيقة الشعر، صهباء بيضاء، وكانت
بالتفصيل، معروًفا حياتها تاريخ يكون ويكاد صورتها. إىل ينظر َمن إعجاب موضوع
أنها ذلك من ويُؤخذ ذلك، بعد املؤرخون عنه نقب وما مدتها، يف عنها ُكتب ما لكثرة
وكانت املزاح، من فرتات تعقبها الجد، من نوبات تنتابها والهوى، العمل من مزيًجا كانت
لم فتاة وهي أنها عنها يُؤثر ومما الشكوك، تماديها يبعث حتى تمادت، مازحت إذا
يف وقيل بمداعبتها، سيمور لورد وصيها باألحرى اتهم أو اتهمت عرشة، السادسة تبلغ
النوم. قميص يف وهي تالعبه كانت أنها التهمة، هذه بشأن ُعمل الذي الرسمي التحقيق
بامرأته. مصحوب وهو إال غرفتها إىل يحرضقط لم اللورد هذا أن التحقيق يف تبني ولكن
واليات إحدى إنجلرتا تصري حتى الزواج، عىل ويراودها يتعشقها إسبانيا ملك وكان
لهذا أيًضا تطاول وكانت بالدها. ملصالح خدمة وتمطله تطاوله فكانت العظيمة، مملكته
بدوق ذلك فعلت واألمراء؛ امللوك من يدها بطلب إليها تقدم َمن جميع عينه، السبب
واستطاعت وغريهم. النمسا، وأرشيدوق أسوج وأمري الدانمرك، ملك شقيق دالنسون
الشقاق توجد أن بهم، الزواج تنوي بأنها إليها املتقدمني وإيهام والتسويف، املطل بهذا
الوقت أذن حتى إنجلرتا بسالمة واحتفظت وإسبانيا. فرنسا وبني والدانمرك، أسوج بني

لآلن. منها تربأ لم رضبة فرضبتها إسبانيا، برضب
عىل حرصها ولكن عقب، لها يكون أن تشتهي وكانت بالها، عىل الزواج خطر وقد
وهي األوالد تذكر كانت ما وكثريًا الفرصة، فاتتها حتى كثريًا ترتدد جعلها البالد مصالح
إن قالت: أن اسكوتالندا ملكة أمامها ذكرت عندما أنها عنها أُثر فقد وكمًدا؛ أىس تتحرق

قاحلة. فأرٌض أنا أما رسيٍّا، ابنًا اسكوتالندا مللكة
أبى كربياءها ولكن حاشيتها، من رجال جملة — حبها يف وأخلصت — أحبت وقد
راالي، ولرت بسري كلفة كانت فقد بأحدهم؛ االقرتان إىل امللوكية مرتبتها عن تنزل أن عليها
إسكس، إرل وأحبت السبب. لهذا أمريكا إىل السفر من منعته حتى فراقه، تطيق ال

إعدامه. ورقة عىل التوقيع عن ترتاجع لم ويشمخ يتعاىل رأته عندما ولكنها
وقد لسرت. إرل هو وعواطفها عقلها، عىل وتسلَّط قلبها نال َمن أعظم كان ربما ولكن
كنلورث. كتاب يف قصصه إلحدى موضوًعا بها عالقته سكوت املعروف القصيص جعل
باملناصب َفَحبَتهم أحبتهم، َمن جميع عىل أنعمت إليصابات أن املؤرخني أحد الحظه ومما
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ساٍم، مركز إىل ورفعه ترقيته بخطورة تشعر كانت ألنها وذلك هذا؛ لسرت إال السامية
عن رده عىل تقَو لم ذلك فعلت إن وأنها نفسها، يف مكانته بعظم يحدثها كان قلبها كأن

اململكة. شئون يف عليها التسلط أو بها التزويج
امللكة وإن للملكة، يتفرغ لكي امرأته قتل إنه ويُقال شجاًعا، جميًال لسرت إرل وكان
بشخصه وتحظى قلبه، تحتكر أن أرادت ألنها عليها؛ وتسرتت الجناية، هذه تعرف كانت

وقت. كل يف منها قريبًا
إىل ونزوعه للنساء، بحبه مشهوًرا الثامن، هنري امللك إليصابات، والد كان وقد
وربما طبعه، عىل نشأت قد ابنته تكون أن عجب فال نساء، ثماني تزوج حتى تغيريهن،
إال حب، عىل تثبت كانت فما والدها، عن ورثتها التي الطبيعة هذه الزواج من منعها
بزواجه. وترىض االستسالم، كل له تستسلم أن دون كربياؤها حال الذي لسرت إرل حب
وتصبغ وجنتيها، باألدهان تدهن وكانت السبعني، بلغت أن إىل إليصابات عاشت وقد
يتملقونها حاشيتها رجال وكان منقوشة. بمالبس الشيخوخة نحول وتخفي شفتيها،
نشأت التي الفطرة هذه كأن والدعابات، باالبتسامات لهم فتستجيب السن، هذه يف وهي

الزمن. بتقادم تبَل لم عليها
إليصابات، امللكة من اإلنجليز قلوب إىل أقرب هو َمن إنجلرتا ملوك بني وليس
تسود اإلنجليزية البحرية وجعلت الربوتستانتية، شأن رفعت أنها إليهم يحببها ما وأكرب
بإكرامه عليها يضن ال فاإلنجليزي إنجلرتا، شأن لرفع يشء كل تسوغ وكانت البحار،

أحيانًا. بهم وغدرها محبيها، وكثرة أهوائها، تقلب مع ذكرها،
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النمسا ملكات إحدى ترييزا ماري أمها وكانت ،١٧٥٥ سنة أنطوانيت ماري ولدت
صغريتني عيناها وكانت نحيًال، يكون يكاد معروًفا، وجهها وكان الشهريات، وأوروبا
معتدًال، قوامها يكن لم أنها بلة الطني وزاد غليظة. شفتها وكانت الخنزير، عيني تشبهان

قوامها. من اعوج ما يعتدل حتى وتُعصب تُلف طفلة وهي كانت حتى
قميئة الوقت ذلك يف وكانت فرنسا، عهد ويل إىل ُخطبت عرشة الرابعة بلغت وعندما
عام وبعد الكثيف. الشعر من ذهبي تاج سوى الجمال صفات من فيها ليس الهيئة،

باريس. يف الفرنيس البالط إىل وانتقلت العهد، ويل من تزوجت
عني يف الكرامة بعض عرش الخامس لويس حكم يف الفرنيس للبالط يزال ال وكان
صباح كل يأتون الناس فكان السابق؛ البالط ألالء من يشء فيه يزال ال وكان الجمهور،
يف أمامهم، عالنية ذلك كل يفعل فطوره. ويتناول مالبسه يلبس وهو امللك يروا لكي
وتعلق. ألفة الجمهور وبني بينه فكان مرسح، عىل ممثل كأنه املكشوفة، القرص أبهاء

نفسيهما يأخذا وأن واحدة، غرفة يف يناما أالَّ امللك أمرهما العروسان تزوج وعندما
وتتخذ الوقار، معنى تعرف التي النفس هذه لها تكن لم أنطوانيت ماري ولكن بالوقار،
والدتها، إىل سريتها أخبار وبلغت القرص، يف والطيش النزق سرية فسارت امللوك، سمت
حياتها تفقد وقد عرشها، ستفقد أنها «أخربها له: تقول النمسوي السفري إىل فأرسلت

والتقية.» التبرص تصطنع لم إذا أيًضا،
لو وقع لها يكون كان وربما أنطوانيت، ماري يف تجدي تكن لم النصائح ولكن
يكون ألن أهًال يكن لم اآلخر هو ولكنه العظيم». «الخلق من يشء عىل كان زوجها أن
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يف يكن لم فإذا والحدادة، الصيد وهما العالم، يف لشيئني إال يهتم ال غبيٍّا، كان فقد ملًكا؛
صنعها حدادة دكان يف يكون ما أكثر كان ثعلب، أو طري أثر يقفو والغابات، الحقول
خرج فإذا مسماًرا، أو نعًال أو قفًال يصنع والسندان، الكري بني وقته فيها يقيض لنفسه،
عالها وقد الهفهافة، مالبسها يف وهي زوجته لقي الدخان، نواس كساه وقد دكانه من

العطور. أريج حولها وعبق املحزم، النسيج من زبد
أنطوانيت؛ ماري تبعة من يخفف ما املزاج، يف بينهما االختالف هذا يف يكون وقد

األقفال. وصنع الصيد يحب هو كان ما بمقدار اللهو، تحب كانت فقد
ينتقدها، البعض فكان الظنون، كثرت كما أنطوانيت ماري عن اإلشاعات كثرت وقد
كانت كله ذلك نتيجة ولكن عنها. املعتذر املتهكم دفاع عنها يدافع اآلخر البعض بينما
كانت فقد الجمهور؛ احرتام إىل الحاجة أشد يف فيه كانا وقت يف وزوجها، هي احتقارها
تدب االستياء وأخذ تظهر، بدأت قد عرش الخامس لويس به تنبأ الذي الطوفان أمائر
القرص من وأُخرج بالجدري، عرش الخامس لويس امللك ومات األمة. طبقات بني عقاربه
أنطوانيت ماري بذلك وصارت حاميته. أو خاصته من أحد حوله ليس قذرة، عربة يف

شهواتها. جماح ويكبح أهواءها يعارض ما حميها من تجد ال تُطاع، ملكة
يشء يف تتحرج ال حولها األلسنة فانطلقت قوية، الشهوة، وهذه األهواء، هذه وكانت
الريش من بعرشات مزينة طويلة قبعة تلبس أن ماري أهواء من وكان عنها. تقوله
تكن ولم الجسم، عىل املتهدل الرحب املالبس من تختار وكانت األلوان، املختلف الزاهي

نومها. غرفة يف كأنها للناس بدت حفلة، إىل خرجت إذا فكانت الكورسيه، تستعمل
جامًدا امللك وكان التهم، بأفظع لها الناس اتهام إىل مدعاة هذا مسلكها وكان
النمسوي، البالط لذلك اهتم حتى عقب، بال طويلة مدة وبقيا تفعل. بما يأبه ال نحوها،

للعرش. وارث وجود رضورة إىل ح يُلمِّ النمسا سفري وكتب
طلعة ذا وسيًما وكان الفرنيس، البالط أسوجي رشيف زار أن األثناء هذه يف وحدث
وكتم فعلقها، امللكة ورأى الرسيرة، صايف شابٍّا وكان فرزن، الكونت يُدعى نبيلة، بهية
الكايس واإليماء املختلسة، واإلشارة الخفي، العطف سوى منه للملكة يبدو يكن فلم هواه،

بالوقار.
حبها يستغلون كانوا ولكنهم محبني، جملة عرفت قد أنطوانيت ماري وكانت
العاطفة هذه امللكة فأكربت الحب، سوى الحب من يبغي يكن فلم فرزن أما ملصلحتهم،
هذه وسط يف إليه تركن الدائم، الصحيح الحب إىل ظمئ قد قلبها وكان فيه، الرشيفة
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وتبادال فيها، رغبته ولبَّت له، استجابت لها بحبه أيقنت فلما الزائلة، الجامحة الشهوات
الغرام. كئوس

فكثرت الوضع، وشك عىل وأنها حملت، قد امللكة أن أُعلن حتى قليل يمِض ولم
كانت امللوكية حرمة ألن جهريًا؛ صوتًا الخافت الهمس وصار وتأوالتهم، الناس تقوالت

العرش. عىل للوثوب األمة وتهيأت النفوس، من زالت قد
وبينما ولدت، التي للطفلة شبينًا وقف امللك شقيق أن البالط رجال عماية من وبلغ
التعميد، قبل القسيس تقدم نوتردام، الكربى الكاتدرائية الكنيسة يف تحتشد الجموع
أوًال فلنسأل السؤال، بهذا نبتدئ أن بنا يحسن «ال الشبني: فقال الطفلة، اسم عن يسأل
يف ساكن كل يلوكها صار حتى الكلمات، هذه وتنوقلت هما؟» َمن وأمها الطفلة أب عن
عالقته عن يُؤثر ومما والتلميح. التلويح نظرات فرزن إىل ينظرون الناس وصار باريس،
إىل باريس يف األسوجي السفري خطاباته أحد يف كتبها التي التالية القصة هذه بامللكة

أسوج: ملك

حتى حسنًا، َقبوًال امللكة تقبلته قد فرزن الكونت أن جاللتكم إىل أرس إني
الرباهني ذلك عىل رأيت فقد تحبه؛ بأنها أعرتف وأنا بذلك. ظنٍّا الكثريون أساء
نظرها امللكة ل تحوِّ لم األخرية القليلة األيام ففي الشك؛ إليها يترسب ال التي
أن جاللتكم وأرجو بالدموع. مملوءتني الوقت ذلك طول عيناها وكانت عنه،

الرس. بهذا تتحفظوا

برشفها ضنٍّا أمريكا؛ إىل يسافر أن عىل أجمع قد فرزن ألن تبكي امللكة وكانت
فأراد معنى، ذا لحًظا وتلحظه ترمقه العيون أن رأى فقد األلسن؛ تلوكهما أن وعرضها
لاللتحاق فرنسا مبارحة عىل فعزم الناس، ألسنة بها تعلقه شدة مع حبيبته عن يقطع أن
قبيل وأذاع اإلنجليز، من حريتهم نيل عىل األمريكيني يعاون كان الذي الفاييت بجيش

املثريات. األسوجيات إحدى من يتزوج أن عىل عزم قد أنه سفره
بامللكة. عالقته وعادت فرنسا، إىل بعدها عاد سنوات، ثالث أمريكا يف فرزن وبقي
الغابرة، للمظالم العادل الجزاء وجاء بامللوكية، يطغى أن أوشك قد الثورة تيار وكان
الحدود من يخرج حتى بهما، ويفر وامللكة، امللك يأخذ أن ١٧٩١ سنة يف فرزن فحاول
العامة وقبضت فرنسا، حدود عىل أخفق ولكنه الالزمة، التدابري لذلك ودبَّر الفرنسية،

الثورة. بأناشيد يتغنون بهم وعادوا وامللكة، امللك عىل
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ذلك بعد امللكة وقضت باملقصلة، رأسه وُفصل امللك، فأُخذ ،١٧٩٢ سنة وجاءت
حتى الفرنسية، الثورة وحوش من املتنوعة اإلهانات ملختلف عرضة وهي السجن، يف مدة

رأسها. وُقطع املقصلة إىل أيًضا هي أُخذت
أيدي عىل ستوكهولم شوارع يف اآلخر هو ومات سنة، عرشين فرزن بعدها وعاش
إذ امللكة؛ موتة تشبه موتته فكانت والغيظ، الحنق جنون يف وهم مزقوه الذين الرعاع،
يذكر ال حبها، عىل أمينًا امللكة، موت بعد عاش قد وكان الرعاع، أيدي عىل كالهما مات

آخر. بيشء يتعزى وال سواها،
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شارلوتكورداي

كورناي منها يُعد قديمة، رشيفة أرسة إىل تنتمي فرنسية فتاة كورداي شارلوت كانت
األكَّارين، عداد يف أفرادها من جملة صار حتى األرسة، عىل أخنى الدهر ولكن الشاعر.
األديار، أحد يف صباها قضت فقد والطبيعة؛ الريف عن بعيد وسط يف نشأت ولكنها
وخرجت املقدسة. الكتب يف صغرية جولة فكرها وجال والكتابة، القراءة نَت لُقِّ حيث
وكان التهاًما، فالتهمتها الكتب بعض بمنزلها وكان عجوًزا، لها عمة فلزمت الدير، من
املجد بقصص رأسها امتأل حتى الرومان، وتاريخ فلوطرخس تراجم إليها الكتب أحب
التاريخ، صحف يف ذكرها ويخلد بالدها، تخدم أن مناها فكان والتضحية، والبطولة

عنهم. قرأت الذين األبطال أولئك تراجم إىل ترجمتها وتُقرن
وأخذت لها، فاهتمت العمر، من العرشين حوايل يف وهي الفرنسية الثورة وشبت
الحكومة، عىل لقيامهم العامة عىل تعطف وكانت تطورها، وترقب أسبابها، تدرس
يئنون كانوا الذين باألهايل، واملوظفني النبالء عسف بعينها رأت ألنها قلبها؛ يف ورغبتهم
وشمل البالد، الفقر عم حتى العام، طوال بعًضا بعضها ييل الباهظة، الرضائب من

بالبالط. متصل وكل واملوظفني األرشاف عدا الطبقات، جميع الشقاء
واضطهاد التقتيل يف أخذت الغالة، من فئة قيادتها توىلَّ الفرنسية الثورة ولكن
قتلت أن بعد إذ ظلمها؛ من الناس فضج واالعتدال، بالتؤدة القائلني ملذهبها، املخالفني
عن بحثًا العيون تبث أخذت الرأي، وقادة الزعماء من كبري بعدد وأتبعتهما وامللكة، امللك
رجالها نقد عىل يجرؤ معتدل كل سوى يكونوا لم الفئة هذه عرف يف و«الخونة» الخونة،

وأعمالهم.
العلوم ودرس الطب، بمزاولة حياته بدأ قد السفاكة، الفئة زعيم «مارات» وكان
وفرانكلني األملاني، األديب جوته، له أقر الرباعة، بعض الدرس هذا يف وبرع الطبيعية،
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نشبت ما ولكن الكهربائية، درس يف الخدمة من أداه بما املعروف، الطبيعي العالم
يف وانغمس السياسة، ثوب وتقمص العلوم، رداء عنه مارات نفض حتى الفرنسية الثورة
الجمهورية، إىل الدعاية يف لغلوه الناس، من كبري عدد عداء نفسه عىل جلب حتى حمأتها،
أعداؤه وأخذ اإلنجليزي. النحو عىل بدستور امللكية بتقييد القائلني املعتدلني واضطهاد
هناك وبقي منهم، خوًفا الريف إىل الهجرة إىل اضطر حتى أذاه، عن والبحث مناوأته، يف

خفية. باريس إىل بعدها عاد مدة،
مكان يف منهم فاختفى عنه، ويفتشون مجيئه، يرتقبون يقظني، أعداءه وجد ولكنه
فيه تجري رسداب سوى املكان هذا يكن لم إذ فيه؛ تعيش الكالب أن ببالهم يخطر ال
املقاالت من سهاًما منه أعدائه عىل يرسل مختبئًا، فيه فكمن باريس، مراحيض أوساخ
مرض الرسداب ذلك يف مقامه من وناله بهم. العامة ويغوي عليهم، ويحرِّض املسمومة،
وطأته يخفف أن الحال به انتهى حتى األلم، أشد ويُؤمله الناظر، عني يُقذي شنيع، جلدي

دافئ. ماء حوض يف نهاره طول يقعد بأن عليه
عن تهدأ ال املقصلة وأن السفاكة، الفئة زعيم أنه مارات عن تسمع شارلوت وكانت
السكان أكثر حيث نورماندي، يف تعيش وكانت حيٍّا، الرجل هذا دام ما الرءوس، قطع
حتى بآرائهم، وتترشب اجتماعاتهم، تغىش «فكانت — املعتدلني أي — الجريونديني من

مارات.» بقتل إال لفرنسا نجاة ال أنه قلبها، يف وثبت ذهنها، يف وقر
سفرها جواز عىل وحصلت وتقتله، باريس إىل تذهب أن قرارها قر ١٧٩٣ سنة ففي
ما فيه جاء وقد محفوًظا). هذا يزال (وال باريس إىل نورماندي يف كاين بلدتها من
ولون وبوصة، أقدام خمسة وطولها عاًما، ٢٤ عمرها كورداي ماري مرور «أجيزوا ييل:
ويف متوسط، وفمها عالية، وجبهتها سنجابيتان، وعيناها كستني، وحاجبيها شعرها

بيضوي.» ووجهها ندبة، ذقنها
عيناها الشعر، جثلة كانت أنها منهما يتبني لآلن، باقيان رسمان لها أيًضا ويوجد

والرشاقة. الجمال عىل ينطوي معتدًال، قوامها وكان والشجاعة، باإلخالص تنطقان
وصلت لقد الوطني، «أيها فيها: تقول ورقة مارات إىل أرسلت باريس وصلت وملا
التي الحوادث تعرف أن يف يُرغبك بالدك، حبك أن يف شك وليس الساعة، هذه كاين من
تتكرم أن إحسانك من فأرجو ساعة، بعد وسأزورك الجمهورية، من الجزء هذا يف حدثت

فرنسا.» منفعة فيه بما وسأفيدك بمحادثتي،
ثالثة، مرة جاءت ثم الرفض. وعاود الطلب، فعاودت يتلقاها، أن مارات فرفض
وكان فاستدعاها، صوتها مارات وسمع مارات، رؤية يف وتلح الخادم، مع تتكلم وأخذت
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وأخذت حيَّته، دخلت فلما ويكتب، يقرأ وهو جسمه، معظم املاء يغمر حوض يف قاعًدا
ذلك مارات سمع فلما فعله، ينوون وما بلدتها يف املعتدلني الجريونديني جماعة له تصف

أيام.» بضعة يف قريبًا سيُقتلون تذكرينهم الذين هؤالء «جميع لها: قال
املطبخ، يف تستعمل التي السكاكني نوع من سكينًا اشرتت قد شارلوت وكانت
وصاح ورئته، قلبه مزقت طعنات، عدة به مارات وطعنت صدرها، من فأخرجته
إىل وقادوها الرشطة جاءت ما ورسعان شارلوت وأوثقتا خادمتاه، فدخلت مستغيثًا،

املخفر.
خاتمتها أدركنا وقد الطويلة، القصة هذه يف الغرام هو أين القارئ: يتساءل قد واآلن

كدنا؟ أو
عندما فإنها التواريخ؛ كتب روته ما أعجب من كورداي شارلوت غرام أن والحقيقة
يف واملبالغة الحديث يف وأخذوا الجناية، عن الناس تسامع قد كان للمحاكمة ُقدمت
غول كأنها يصفها صار أن بعضهم من الخيال بلغ حتى وسريتها، هيئتها عن الرواية
يُدعى أملاني شاب املتزاحمني هؤالء بني وكان لرؤيتها، املحكمة إىل الناس فازدحم بشع،

الغولة. هذه لريى اآلخر هو يذهب أن عىل االستطالع بعثه لوكس، آدم
منديل حسنه يزيد الجميل، الشعر وجهها جلل قد فتاة وجه رأى رأى؟ ماذا ولكنه
الوقار فيهما يتجىل عينني ورأى النورمانديات، الفتيات عادة عىل فوقه ُربط قد أبيض
بالصحة ينبض وجًها ورأى السوداء، الطويلة األهداب وراء تختفيا أن وتكاد والجد،
ذقن كأنها وذقن منتفخ، صدر إىل هذا الطلق، والهواء الشمس بفعل احتقن وقد الوفرية،
يف النفس، وبذل التضحية من قدسية هالة ذلك جميع تكسو وعزم، إرادة كلها قيرص،
املقصلة، تحت وهي يوليو ١٧ يف أخرى مرة سوى لوكس آدم يرها ولم الوطن. مصلحة
إىل إعدامها يوم وذهب نفسها، بجاللة وافتتن روعته، فأخذته بجمالها ُسحر ولكنه
واجبي، أديت أني «حسبي عنقها: عىل تهوي أن قبل تقول وهي بأذنه وسمعها املقصلة،

فباطل.» ذلك عدا وما
عليها، حكموا الذين القضاة يلعن مكان كل يف وذهب لوكس، آدم جنون فُجن

فيها: قال ذلك يف رسالة ووضع

كل من ُغسل قد مذبًحا يوليو ١٧ منذ صارت قد إذ اآلن؛ عاًرا املقصلة ليست
يف مني يبُد لم إذ يل اغفري املقدسة، شارلوت يا أجل الربيء. الدم بهذا دنس
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ملن إنه صفاتك. من هما اللتان الوداعة، وتلك الشجاعة، تلك األخرية الساعة
عابده. املعبود يفضل أن حق ألنه تفضلينني؛ أجدك أن مجدي

وكان املحاكمة، إىل وُقدم لوكس، آدم عىل وُقبض الناس، بني الرسالة هذه وانترشت
رشًحا يكون أن يعدو ال الرسالة موضوع أن من الرغم عىل القضاة فكان أملانيٍّا، قلنا كما
أملانيا. إىل يعود وأن قاله، ما يجحد أن رشط عىل تربئته، إىل يميلون فيهم، وسبٍّا لعسفهم
فقد شارلوت؛ حبه يف لوكس آدم بلغه الذي الطور يجهلون كانوا القضاة ولكن
بباله، تخطر عندما ويتأوه لذكراها، يخشع صار حتى العبادة، حد بلغ قد لها حبه كان
ما جحد اقرتاحهم القضاة من يسمع أن كاد ما ولذلك وهمه؛ وسواسه الحقيقة يف فكانت
ويمجد ويحقرهم، يشتمهم فأخذ السباب، ألفاظ فيه من انهمرت حتى الرسالة، يف قال

لربه. العابد تمجيد شارلوت ذكر
واثًقا مستبًرشا، املقصلة إىل وسار وجهه، عن عندئٍذ فأسفر باإلعدام، عليه وُحكم

شارلوت. نحو عليه ما أدى أنه

76



فالفسكا وماري نابليون

وملوكها، أوروبا أمراء مكايدة يف ومشاغله والحروب، الفتح يف نابليون هموم كانت
املرأة إىل ينظر ال فكان والغرام، الحب إىل اهتمامه رصفه دون تحول رعاياه، وسوس
يحب. أن دون يشتهي فكان الدنيا، شهواته تلبي التي املحاسن من فيها ما بمقدار إال
العظاميني وسمات الرجولة صفات من فيه تجد كانت يشتهيها كان التي املرأة ولكن
وتحبه وتعشقه به تتعلق يجعلها كان ما السيادة، إىل الدائم والطموح النادر والتفوق
أخلصن من منهن وكثر خنه، من منهن قلَّ نساء جملة نابليون عرف وقد التضحية. حب

والئه. عىل وعشن له
من عرشة الثامنة يف بولندية فتاة كانت فالفسكا، ماري مدام النساء هؤالء ومن
أهدابها ويف حور، عينيها يف وكان إغريقية. دمية كأنها الجمال، يف غاية وكانت عمرها،
ورآها فقرية، أرسة إىل تنتمي وكانت الناظر. نفس يف وأثره الحور هذا قوة يزيد طول

بها. وتزوج والوله، العشق حب فأحبها مسنٍّا فانيًا رجًال وكان بولندا، أرشاف أحد
عىل وقىض النمسا هزم أن بعد ١٨٠٧ سنة يف بولندا نابليون دخل أن وحدث
استقاللهم لهم املعيد لبالدهم، املخلِّص فيه يتوسمون البولنديون وكان أملانيا. جيوش
الحماسة بمظاهر فقابلوه وأملانيا، والنمسا روسيا وهي اقتسمتها، التي الثالث األمم من
تغمرها الزهر طاقات كانت حتى بالدهم، من بلدة إىل تدخل ال عربته وكانت والتهليل،
الذين البولنديني، من آالف الفرنيس الجيش يف تطوع قد وكان خيولها. أرجل تحت وتُنثر
قيمة يعرف نابليون وكان نابليون، يدي عىل بالدهم استقالل يحققوا أن يرجون كانوا
التي باألماني ويعللهم الخالبة، بالوعود البولنديني يُمنِّي فكان جيشه، تقوية يف األمل هذا

تحقيقها. إمكان وعدم كذبها، نفسه هو يعرف كان
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والنساء يتعاىل والهتاف عربته يف سائًرا برونية، مدينة يف نابليون كان فبينما
حتى أمر دعوني يقول: حلو بصوت إذا الهواء، يف يعبق الزهور وعطر الرجال، يزحمن

واحدة. لحظة ولو أراه
أمام وصارت إليه، طريقها شقت أن هو وما فالفسكا. ماري الصوت هذا وكان
أن عىل نقدر فلسنا فعلنا، أو قلنا مهما إننا موالي، يا ثالثًا بك أرحب قالت: حتى العربة

الظلمة. من بالدنا تخلص بأن رجائنا وعن ملقدمك، بالفرح شعورنا عن نرتجم
إليها وقدمها الورد من طاقة وأخذ أمامها، وانحنى جمالها، من اإلمرباطور فتأثر
أسمع لكي فارسوفيا يف بك ألتقي أن أرجو وإني إعجابي. عىل برهانًا هذه خذي قائًال:

الشكر. كلمات الشفتني هاتني من
حتى فارسوفيا واىف أن هو فما يرض، أو يرس شيئًا ينسون ممن نابليون يكن ولم

إليه. قدومها وطلب الفتاة، عن سأل
بولندا، نبالء من آخرون يرافقه بونياتفسكي، األمري كان حتى ساعات تمِض ولم
الدعوة، هذه من الفتاة وتعجبت اإلمرباطور. إىل التوجه يسألها الفتاة، منزل إىل وصل قد
أرشاف من بضعة إليها يرسل حتى بها واحتفاله منزلها، معرفة عىل نابليون وحرص
«هذا األمري: قال ثم وجنتيها، صبغ حتى الحياء فغمرها إليه، معهم تحرض لكي قومها،
الذي االحتفال إىل الحضور إىل أدعوك أن إيلَّ طلب جاللته؛ به أمرني ما هو سيدتي يا

يديك.» عىل بالدنا نجاة تكون أن قدر قد هللا ولعل الليلة، هذه للرقص سيعقد
الوطنية هذه فكانت وطنها، استقالل إىل وتتوق وطنيتها، يف تغايل ماري وكانت
خريها يبغي ال نابليون بأن صدرها يف وسوس شيئًا ولكن نابليون، إىل بالذهاب تغريها

أحجمت. ثم فرتددت الزيارة، هذه من
عرفوا الذين األهايل من آخر فوج جاءها حتى يخرجون األرشاف هؤالء كاد وما
نفسه زوجها حتى اإلمرباطور، دعوة تلبية يف عليها يلحون وصاروا الدعوة، هذه بخرب
عليها يلح اآلخر هو فأخذ وطنه، منفعة ألجل الشخيص بعرضه التضحية عن يحجم لم

بالذهاب.
تجهل كانت ألنها نواحيه؛ إحدى يف منزوية وقعدت االحتفال، إىل الليلة تلك فذهبت
جانبها، إىل وقف قد بشخص وإذا بونياتفسكي، األمري تكلم هي وبينما الرقص. فن
الذي نابليون، الواقف هذا وكان وجهه. يف نظرها ترفع أن تجرس ال أنها هي شعرت
األبيض. يشاكل األبيضال ألن األبيض؛ اللباس هذا اختيارك يف أخطأت لقد بقوله: فاجأها
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آخر. استقباًال أنتظر كنت يهمس: وهو وقال عليها، انحنى ثم
وسار مكانها، يف تركها ثم وجهه. إىل التطلع عىل أو التبسم، عىل ماري تقَو فلم
مفعم وقلبها دارها، إىل ماري وذهبت املدعوون، وخرج الحفلة، وانتهت عنها. بعيًدا

املختلفة. باإلحساسات
وإذا اإلحساسات، هذه ترتيب تحاول فراشها عىل تتقلب وماري الصباح، ويف

املوجزة: العبارة هذه فيه وقرأت فضته مظروًفا، وتناولها تدخل بالخادمة

روعي. وهدئي فوًرا أجيبي فيك. إال أرغب ال بك. إال أُعجب لم غريك. أحًدا أَر لم
ن

فأخذتها نابليون، أجله من يطلبها الذي السافل الغرض يف ماري عند شك يبَق فلم
بالدموع، عيناها تفجرت ثم رأسها، وحمي جسمها، يف الغضب وشاع بالعرض، العزة
العربة. يف مارٌّ وهو له تحيتها عىل وتندم البكاء، مر وتبكي نشيج، أحر تنشج فأخذت
صباحه عليها أتى ما ولكن التايل. اليوم إىل وبقيت نابليون، رسالة عىل تُِجب ولم
إىل الزائرون توافد ثم تفتحه. أن ورفضت فأخذته آخر، خطابًا الخادمة سلمتها حتى
غرض يعرفون الزائرين جميع وكان استقبالهم، ترفض رسيرها يف راقدة وهي بيتها،
نفسه، زوجها حتى الوطن، تحرير سبيل يف يُبذل املرأة بعرض ويستهينون نابليون،
املشتغلني بولندا، أهايل من الناس وأخذ اإلمرباطور. دعوة تلبيتها عدم عىل يعنفها صار
من بالعرض، التضحية فيها لها يسوِّغون الخطابات، إليها يرسلون بالدهم، بتحرير

واستقالله. وكرامته الوطن رفعة أجل
نابليون، إلرادة تذعن لكي املرأة، هذه عىل القوى جميع تتألب أن قىض وهكذا

فأجابت. إليها، وُدعيت كربى وليمة أُقيمت قد وكانت
املدام أن سمعت وقال: عندها، ووقف املدعوين، عىل نابليون مر الوليمة التأمت فلما

ُشفيت. قد تكون أن فعىس متوعكة، كانت
وكان بها، يبايل يعد لم أنه بذلك يوهمها السهرة، طوال كلمة ذلك عىل يزد ولم
إىل ينظر السهرة تلك يف فأخذ يفعل، ما كل يف بعيد غرض إىل يرمي داهية، نابليون
التي ماري نيس قد وكأنه بهن، مشغوف كأنه بالحديث، عليهن ويقبل النساء، بعض
التي الفرصة تلك عىل وتأسف ماري، تلحظه ذلك خالل ويف اإلعراض، تمام عنها أعرض

بها. تنتفع أن دون وفاتت، عرضت
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نابليون قواد أحد فجاءها فبقيت، تبقى، أن ماري إىل وطلب السهرة، وانتهت
للقائه، الليلة تلك ميعاًدا لها يرضب نابليون أن وجدت فضتها فلما رسالة، وناولها

أمرها. إلخفاء الالزمة الوسائل لها ويهيئ
وجهها به تسرت ما وناولها خادم، ودخل الباب طرق حتى قليلة برهة تمِض لم ثم
أمام أنزلتها حتى الشوارع، بها تنهب صارت عربة وركبت معه، خرجت ثم وجسمها.

الرحبة. غرفه إحدى يف وصارت درجه، صعدت كبري قرص
وأخذ يالصقها، أن دون منها قريبًا وجلس نابليون، جاءها حتى تسرتيح كادت فما
لها: قال يطلع أن النهار وشك إذا حتى به، وأنست اطمأنت، حتى الحديث يف معها
وقت فسيأتي (نابليون) النرس تخيش ال واسرتيحي. دارك إىل اذهبي حمامتي، يا «واآلن

أوامرك. جميع لك فينفذ فيه، تحبينه
اليوم يف باملجيء تعده حتى يفتحه لن إنه وقال عنده، ووقف الباب، إىل ودعها ثم

ذلك. فوعدته الثاني.
وهي الغرفة يف وأذرتها فتناولتها واألملاس، الزهر هدايا منه جاءتها التايل اليوم ويف
يف فعلت كما بقيت السهرة انتهت وعندما الوليمة، إىل ذهبت ذلك مع ولكنها مغضبة،
األملاس تلبيس لم «لَم لها: وقال عينيه، يقدح والغضب نابليون إليها وجاء املاضية. الليلة
أطيقها، ال مسبة هذه الليلة؟ هذه أنظاري وتتحامني تعرضني كنت لَم لك؟ أرسلته الذي
قد فإني تحبيني؛ أن يجب تحبيني، أن يجب وأنه عليك، منترص أني تعريف أن يجب

كفي.» يف اآلن وحظها اسمها، بالدك إىل رددت
يدي يف بالدك إن الساعة، هذه إىل «انظري وقال: عليها، وقبض ساعته أخرج ثم
وأتركها طلبي، تجيبي لم إذا مذر، شذر أمزقها أن عىل أقدر وإني الساعة. هذه مثل اآلن

الساعة.» بهذه أفعل كما شظايا
من جانب كل يف شظاياها فذهبت الحائط، إىل قوته بكل الساعة ورمى ذلك، قال
نابليون. ذراعي بني وهي وأفاقت عليها، فأُغمي املنظر، لهذا ماري وارتاعت الغرفة،

باريس. يف السالم وقت أو حروبه يف يفارقها ال خليلته، ماري صارت ذلك وبعد
يشء يف تطمع تكن ولم أجله، من يشء بكل تضحي فكانت العبادة، حب هي وأحبته
القديسة جزيرة إىل ونُفي ،١٨١٥ سنة يف واستأرس انهزم عندما إنه وحتى حبه، سوى
وماتت بعده، وجيزة مدة وعاشت وبينها، بينه حيل ولكن معه، تذهب أن طلبت هيالنة

نابليون! هي: املوت نزع يف لفظتها كلمة آخر وكانت فقرية.
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أحب «إني ويقول: يراوغها بالدها بتحرير وعدها نابليون استأدت كلما وكانت
عنهم.» أجنبية بالد أجل من الفرنسيني دماء أسفك أن أستطيع ال ولكني بالدك،

نسل من الشيخوخة سن إىل عاش الذي الوحيد هو ولًدا، لنابليون ولدت وقد
وأمانة. بذمة فأداها العليا، املناصب يف وعيَّنه الثالث، نابليون استخدمه وقد نابليون،
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أو كلها أوروبا له خضعت قد وسلطانه، عزه أوج يف نابليون كان ١٨٠٩ سنة يف
رداء يرتدي وصار عنه، ينصل به تخضب الذي الثورة صباغ أخذ وعندئٍذ معظمها،
ويخلد اسمه يحمل الذي عهده ويل له تلد زوجة عن ويبحث شعارهم، ويحمل امللوك،

ذكره.
بعُد وهو عشقها التي الجميلة األرملة تلك جوزفني، متزوًجا الوقت هذا إىل وكان
أوروبا، يف امللوك قصور يف نظره وأجال طالقها، عىل وحصل منها، فانفصل فقري، ضابط
نابليون. اسم يحمل إمرباطور، أو مللك ا أمٍّ تكون قديمة، ملوكية ساللة من أمرية ينشد
من أنفة فأبى القيرص، من نابليون فطلبها جميلة، أخت روسيا لقيرص وكان
فتحول النمر، هذا براثن بني تقع أن أخته عىل وإشفاًقا املحدث، اإلمرباطور هذا مصاهرة
له أعدى هو َمن وأمرائها أوروبا ملوك بني له يكن ولم واملجر، النمسا إمرباطور إىل عنه
الظافر، جيشه رأس عىل فينا مدينة نابليون ودخل وهزمه، مرات خمس حاربه فقد منه؛
يكره كما يكرهه فرانسز اإلمرباطور فكان االنكسار، ومهانة الهزيمة ذل أهلها وأذاق

الوجود. من يمحقه أن يريد ومذهبًا مبدأ اإلنسان
عظيًما، داهية وكان مرتنيخ، األمري يد يف كانت الوقت ذلك يف النمسا سياسة ولكن
يتزوج أن نابليون عىل وعرض الفرصة هذه اغتنم روسيا قيرص برفض علم فلما
وتأمني النمسوي، العرش ضمان الزواج هذا من يقصد وكان فرانسز، اإلمرباطور ابنة

الغريرة. الفتاة بهذه يضحي ذلك يف كان وإن نابليون، غزوات من اإلمرباطورية
تكن ولم عمرها، من عرشة التاسعة بلغت قد لويز، ماري الفتاة، هذه تكن ولم
كلهم وكانوا وعمومتها، أبوها يحكيه كان ما عنه تسمع كانت وإنما نابليون، رأت قد

«الغول». يدعونه
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يميل اللون، كستنائي شعر وجهها يجلل بيضاء القامة، مديدة لويز ماري وكانت
وكان وجهها. من الصبا بل الشباب ماء يتدفق متوردتني، وجنتاها وكانت البياض، إىل
يف لآلن تُرى التي املتدلية، السفىل الشفة تلك يف هابسبورغ آل طابع عليه واسًعا، فمها

إسبانيا. ملك ألفونسو
وحدد الزواج، نابليون وقبل بذلك. فريض نابليون، مع االتحاد قيمة أبوها وأدرك
وهلة، ألول فارتاعت النية، بهذه وكاشفها ابنته إىل فرانسز اإلمرباطور وذهب ميعاًدا. له

صفته؟! هذه برجل تتزوج وكيف «غوًال»، يدعونه كانوا كيف وسألتهم
ألجل بنفسها بالتضحية ورضيت حظها، إىل استكانت حتى طمأنتها، يف أبوها فأخذ
تطلب: ما جميع لها يقدم بأن يغريها كان عندما ملرتنيخ قالته مما وكان بالدها. أمان

أطلب.» أن الواجب يأمرني ما سوى أطلب «لست
يف تتنافس كلتاهما وباريس فينا وصارت لها، نابليون خطبة ذلك بعد وأُعلنت

معداته. له وتعد القادم بالزواج االحتفال
الحب لهجة فيه امتزجت قد خطيبته، إىل خطابًا الفرتة هذه يف نابليون وأرسل

قال: املفاوضة، يف الدائب السيايس بلهجة

عمي ابنة يا
أن يف الرغبة نفيس إىل أوحت قد شخصك بها يتزين التي الباهرة الصفات إن
اإلمرباطور، والدك عىل هذه رغبتي عرضت وعندما والئك. عىل وأكون أخدمك،
تدركني سوف بأنك نفيس أُمني كنت سعادتك، عىل يأتمنني أن يف ورجوته
بأن وأقول نفيس، أملق بأن يل فهل العمل، هذا إىل دفعتني التي العواطف
من إحساسك يكن ومهما فقط، األبوية الطاعة إىل عائًدا يكون لن قرارك
امليل، وهذا اإلحساس بهذا أحتفظ أن أريد فإني ضعيًفا، إيلَّ ميلك أو ناحيتي،
ومعتقًدا نفيس، أملق اآلن من إني حتى مرستك، سبب أكون أن يف وسأجتهد
هذه وألجل إليه، أصل أن أريد ما غاية وهذا شخيص، تستحسنني سوف بأنك

عيلَّ. التعطف سموك من أريد الغاية

قىض وقد بأيام، الزواج قبيل الفرتة تلك يف تبكي وهي األمرية فوجئت ما وكثريًا
ُضحي قد أنها يشعرون الجميع وكان ويقويها، يطمئنها وهو كامًال يوًما معها أبوها

اإلمرباطورية. سالمة سبيل يف بها
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حالتها عىل يدل ومما عظيًما. احتفاًال بذلك األهايل فاحتفل مغادرتها، ميعاد وجاء
السرتاحة العربات وقفت عندما والدها، إىل الرسالة هذه كتبت أنها الوقت، ذلك يف العقلية

فينا: بعيد الخيل

القوة هللا منحني فقد دائًما؛ ذلك أفعل وسوف الدوام، عىل فيك أفكر إني
يف سيكون فهو ثقتي، كل أضع وحده وفيه األخرية، الصدمة هذه أتحمل ألن
قد إني إذ نحوك؛ واجبي تأدية يف أتقوى وبذلك الشجاعة، ويمنحني معونتي،

ألجلك. بنفيس ضحيت

أنطوانيت ماري يذكر نابليون وكان فرنسا. لويز ماري دخلت العقلية الحالة وبهذه
النمسويني بمنع جنوده أمر لهذا الذكرى؛ لهذه الفرنسيني وكراهة النمسوية، وحاشيتها
بني وحيدة األمرية وبقيت الحدود، من فرجعوا فرنسا، دخول من لألمرية املصاحبني
بني وشبابها صباها ذكرى إليها وأعادت آملتها، بينهم بوحشة وشعرت األغراب، هؤالء

وطنها. بني
مكفهرة ليلة يف نابليون تلقاها ميًال، ستني نحو باريس وبني بينها صار فلما
ساعة يف قرصه إىل وصل حتى وجهه، تتبني ال وهي جانبها، إىل فركب ممطرة، عاصفة

الليل. من متأخرة

وقار يف مًعا وعاشا رسيرها مبارحة عىل تقدر ولم عرشة، الحادية الساعة يف واستيقظت
حرضة يف إال يخاطبها أن لرجل يأذن يكن لم ولذلك والدها، سن يف نابليون وكان امللوك.

وصيفاتها. إحدى
جاءت ثم رومية». «ملك عهده ويل زوجته له وولدت مبتغاه، نال ١٨١١ عام ويف

روسيا. عىل املشئومة حملته وبدأ ،١٨١٢ سنة
لدوًدا وعدوٍّا نمسويٍّا، وكان نيربج، الكونت لويز ماري عرفت العام ذلك ويف
وجهه وتأثر عينيه، إحدى ففقد املعارك، إحدى يف ُجرح الفرنسيني، ولجميع لنابليون
أرسة إىل يمت وكان سوداء، بعصابة الندوب وهذه عينه يخفي فكان الجرح، بندوب
ويعمل السياسية، األساليب ويفهم الرباز يجيد مقداًما، شجاًعا وكان النمسا، يف نبيلة
التشويه، من وجهه أصاب ما مع وكان أغراضه. نابليون عىل يعكس أن يف وقلبه بعقله

حركاته. ونبالة سمته، ورشف حديثه، بحالوة النساء إليه يجذب
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جزيرة إىل وذهب والحروب، السياسة نابليون ترك عندما ١٨١٤ سنة كانت ثم
قد بفتاتهم التضحية زمان أن النمسويون الساسة رأى فقد اختياري؛ منفى كأنها إلبا
إىل لويز ماري وذهبت ثانيًا، زوجها إىل لويز ماري ترجع أالَّ عىل النية وعقدوا انتهى،

ذلك. بعد نابليون تَر ولم فينا،
واألمالك، األرضني من يلحقها بما إيطاليا، يف بارما دوقية النمسا حكومة لها وعقدت

نيربج. الكونت بصحبة إليها وسافرت
الرسائل؛ تصل فال وابنه، زوجته طلب يف يرسل إلبا جزيرة يف وهو نابليون وكان
من ينتقم أن نيربج الكونت ورأى وصولها. وتمنع تتسلمها النمسا حكومة كانت إذ
ويتنزه القصص، لها ويتندر لغتها، يف لها يغني لويز، ماري إىل يتودد فصار نابليون،
يكون ما أجوع قلبها وكان والخدمة، الرعاية يف لها ويتلطف والوديان، الجبال يف معها

وقساوته. الطبع جفاء نابليون من رأت أن بعد املعاملة، هذه مثل إىل
وولدت نابليون، وفاة بعد رسيٍّا زواًجا به وتزوجت نيربج، الكونت إىل مالت لذلك

.١٨٢٩ سنة مات قبلما أوالد، ثالثة له
بل أهمية، أقل الخرب تعر لم موته بلغها وملا فيه، تفكر تعد ولم نابليون، ونسيت

نيربج. الكونت مع نزهة يف الفور عىل خرجت
زوجته، مراسلة من ملنعه غيًظا يتحرق هيالنة سانت جزيرة يف فكان نابليون أما
ولم لويز، ماري يف شيئًا يقل لم عرف عندما ولكنه لنيربج، حبها قصة يعرف يكن ولم

عرضها. يف يقدح
كئوس، يف وتضعه موتي، بعد قلبي تأخذ أن «أرجو لطبيبه: قال موته وقبيل
حبي وأن أحببتها، بأني تخربها أن وأرجو لويز، ماري حبيبتي حيث بارما إىل وتحمله

ومودتي.» بمركزي يختص ما وجميع رأيت، بما وأخربها ينقطع، لم لها
بفظاظة مشوبة أنها لوال مأساة، تكون أن وامرأته نابليون قصة تكون وتكاد
وهي إنسان، كل يفهمها بأن جديرة عربة ففيها ذلك ومع لويز، ماري وجمود نابليون
والحنان العطف هي القلوب مفاتيح فإن غصبًا؛ يُؤخذ وال اقتساًرا، يأتي ال الحب أن

والوالء.
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التعبري يف تؤاتيه عجيبة، سليقة عن الشعر ينظم كان إنجلرتا. شعراء أكرب من بريون كان
بقصيدة يشء أشبه أيًضا حياته وكانت املوضوعات، من تناوله ما جميع عن والخيال

والسياحة. والحرب الحب بمجازفات حافلة
نموها يتم أن قبل الجنسية، الغريزة بدوافع يشعر صبي، بعُد وهو بريون، كان وقد
بلغ وملا تعلق. أشد دف ماري تُدعى بصبية متعلًقا عمره من الثامنة يف وهو فكان فيه،
حبٍّا عرشة السابعة يف فتاة أحب عرشة الخامسة بلغ وعندما عمه، ابنة أحب العارشة
أصدقائه كالم إىل يرعوي وال لنصيحة يسمع ال ذهبت، أينما أثرها يقفو فكان أعمى،

قرباه. وذوي
الرابعة بلغ وما احرتفه. ثم الشعر فهوى نبيل، أصل من يسار، يف ُولد وقد
شاعر صار حتى هارولد) (تشايلد الكربى علياءته الجمهور عىل ونرش والعرشين،
الشعر يف عزيمته فقويت جنيه، آالف أربعة نحو العلياءة هذه من ربح وقد األول. إنجلرتا
النهاية، يف أجمهما حتى بينهما، يراوح سواهما، وسلوى شغل من له يكن فلم والحب،

طويلة. مدة لزمه قد الطعام من طيبًا نوًعا اإلنسان يأجم كما
عن فخلع أشعاره، يف يصفها التي الخيال حياة يحقق أن النهاية يف نفسه يف وقام
الوطني، اليوناني الجيش إىل انضم حيث اإلغريق، بالد إىل وشخص الرتف، رداء نفسه

مات. حتى يجاهد وبقي البالد واستقالل األتراك لطرد تألَّف الذي
القصيص سكوت والرت سري عنها قال وجه صورة بريون، به امتاز مما وكان
يشاهدنه، مرة ألول به يشغفن النساء فكانت به.» اإلنسان يحلم يشء «إنها املعروف:
أحد وزاره حب. إشارة أو مديح كلمة منه ينلن حتى له، ويستهدفن يتصدين وكن

به. الفتتانهن حصاًرا يحارصنه النساء إن فقال: األملان،
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السيدة رأته فقد الطالب؛ ال املطلوب فيها هو كان عديدة، حب حوادث لذلك وكانت
منها. يهرب كان حتى هيام، أشد به فهامت إنجلرتا، وزراء رئيس زوجة الم، كارولني
فلما املقادير.» يل قدرته ما هو الشاحب الوجه «هذا قائلة: صاحت مرة ألول رأته وعندما

خطر.» وكله جنون، وكله سوء، «كله قالت: قليًال به أنست
الدائم اإلطراء منه وتطلب الشعر تنظم كانت أنها منها بريون يغيظ مما وكان
عليه ودخلت منها. يهرب وصار سئمها، حتى حبها، يف عليه تلح وكانت وجماله، لنظمها
تطعن أن وحاولت مقص، عىل فقبضت إعراًضا، منه ورأت غالم، هيئة يف متنكرة مرة

به. بطنها
ولم إنجليزية، آنسة عىل زواجه عقد إذ ١٨١٥؛ سنة يف أخريًا بريون منها وتخلص
ينتهي أن اعتزم أنه الحقيقة كانت وإنما لها، صادًقا حبٍّا الزواج هذا إىل الدافع يكن
ولكنه الهادئني، املتزوجني حظرية يف ويدخل الهوى، ونزغات املحرم، الحب حياة من
وقت الكاهن أسئلة عىل يجيب كان فقد نفسه؛ ونزعة قلبه، هوى يف الفراسة يحسن لم
نذير الظروف تلك مثل يف الناس يعتربها عبارات لسانه من وتفلت خطأ، أجوبة اإلكليل
أغراضه يف الوجدان يطابق ال الكامن العقل أن عىل دليل ألنها وذلك الزوجية؛ للحياة شؤم

ومناحيه.
ببريون بالتشهري الناس وأخذ األبد، فراق لهما طفلة أول والدة بعد الزوجان وافرتق
القارة إىل إنجلرتا هجر حتى لقاءه، يتحامون أكثرهم وصار زوجته، معاملته لسوء

بالده. عن بعيًدا ذلك بعد حياته معظم وقىض األوروبية،
أنه إليه يُعزى ومما قيمة. العامة األخالق يعري ال شهواته، حد فوق بريون كان وقد
ولكن الفرقة، هذه عنه أذاعوا الذين هم السوء قالة أن أوًال يُظن كان وقد أخته، عشق
أشعاره ويف لنقضها، وجه ال عليه، ثابتة التهمة أن حديثًا، نُرشت التي خطاباته من تبني
وبقي طفل، وهو هذه أخته من افرتق قد وكان العشق، هذا يسوغ أنه القارئ يوهم ما
وقامة كاملصباح، أنور وجًها فيها فوجد بها، التقى حني الشباب، سن إىل الفراق هذا عىل
الحب واشتعل اآلخر، إىل أحدهما األخوان أنس ثم بذكائه، يلتقي وذكاء علم كأنها مديدة،
زوجته، لفراق األصيل السبب كان األخري الحادث هذا إن ويُقال طفًال، وأنجبا بينهما،

األخوين. هذين حب تكتم وهي سنني بقيت التي
ترييزا، تُدعى متزوجة بسيدة فالتقى البندقية، مدينة يف كان ١٨١٥ سنة ويف
زوجها كان بينما عرشة، التاسعة يف هي وكانت إيطاليا، أرشاف من كونتًا زوجها كان
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البياض، شديد أبيض كان إذ اإليطايل؛ النمط عىل يجري وجهها يكن ولم الستني، يف
إيطاليا. بأهل منها أوروبا شمال بأهل أشبه سحنتها وكانت ذهبيٍّا، أصفر وشعرها

ولم علقته، قد نفسها رأت حتى قليلة، مرات وجالسته الشاعر عرفت أن هو وما
قد أََمة أنها شعرت فقد اآلن أما بالعشق، تمزح قبًال كانت فقد فراقه؛ عىل تقدر تعد
يتوهج جسمها كأن شعرت طلعته، من وتملت إليه، نظرت فإذا بريون، حب اسرتقها

فيه. بالرغبة
فظهرت والرتف، الخمر اعتاد قد وكان الثالثني، جاوز قد الوقت ذلك يف بريون وكان
تلك وجهه عن وذهبت والخمول، الفتور دالئل عليه وبدت والرتهل، السمن أعراض عليه

قبًال. الشاعر بها يفخر كان التي الروحانية املسحة
إال ذلك بعد يفرتقا ولم واحد، بيت يف بريون مع وعاشت زوجها، من ترييزا وفرت
بريون واستفاد األتراك. من اليونان تحرير يف جديدة حياة يبدأ أن بريون أراد عندما
أفسدها قد كان التي عاداته وأصلحت الخمر، إدمان عن قطعته التي ترييزا، عرشة من
تلك مع به، وتعلقها إخالصها رأى عندما ولكنه أوًال، يحبها بريون يكن ولم الرتف،

اآلخر. هو وعشقها قلبه لها تفتح اإلنجليز، يحبها التي الشمالية السحنة
لكي األوغاد له يكرتي فكان بريون، يقتل أن الوقت طوال يحاول زوجها وكان

بالسالح. مدجًجا إال يسري ال بريون فكان يغتالوه،
شهرته، إلذاعة وتعمل النظم، عىل تحثه نفسها، عىل حبيبها تؤثر ترييزا كانت وقد
وربما واالستهتار، االنغماس يف عاداته متابعة من وتمنعه والوالء، الخدمة له وتخلص
والتمتع؛ اللذة عشقها من ترُج ولم الشاعر، عشقن الالتي النساء من الوحيدة هي كانت

مصلحتها. دون مصلحته إىل تفعل ما كل يف تنظر كانت فقد
الحمأة، من وانتشلته ورفعته، أصلحته، «لقد بريون: لحياة املرتجمني أحد قال
إىل تعمد لم العظيم، القلب هذا استنقذت ملا ثم الطهارة، تاج رأسه عىل ووضعت

لإلنسانية.» به وجادت سخت وإنما لشخصها، احتكاره
ذكرياتها نته ضمَّ عنه، كتابًا ونرشت ،١٨٧٣ سنة يف وماتت عاًما، ٢٧ بعده وعاشت
عجوز وهي زارت أن له، والئها من وبلغ إيطاليا، يف معه قضتها التي الحب أيام عن

حبيبها. لذكرى الدموع وأذرفت إنجلرتا، يف بريون بيت فانية،
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أن دون االثنان يُذكر وال الشاعر، شييل أيًضا يُذكر أن دون بريون اسم يُذكر وال
الحرية دعاة من كان هذا جودرين فإن وبنتيه؛ جودرين بالفيلسوف عالقتهما تُذكر
تزوجت وقد والذكاء، بالجمال تتألألن بنتان، له وكانت االجتماعي، والتنظيم الفكرية
سائحني مًعا، وقتهم يقضون الجميع وكان بريون. عشقت فقد األخرى أما شييل، إحداهما
اإليطايل، الساحل بعيد شييل غرق أن إىل الحال هذا عىل وبقوا إيطاليا، يف مقيمني أو

الشمل. فتبدد
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للقيمة اآلن تُقرأ إنما وهي باإلعجاب، جدير يشء دوستايل مدام ألفته ما جميع يف ليس
وبعيدها. الفرنسية الثورة قبيل فشت نزعة دليل إنها حيث من ملؤلفاتها، التي التاريخية
سبيله. عن العالم شئون إىل والنظر الحنان، قيمة رفع إىل امليل يف تتلخص النزعة وهذه
من احرتامها يأتي كان وإنما قدرها، يكربون دوستايل مدام عرص يف األدباء يكن ولم
منها، كل عن يسريًا شيئًا تعرف واآلداب، العلوم أكثر من متطرفة كانت ألنها العامة؛
ومما الخواص. واحتقار العوام احرتام تسرتعي بحيث عنها، الكتابة أو الكالم وتستطيع
مخاصمة إىل نابليون ونزول فرنسا. من ونفاها خاصمها، نابليون أن شهرتها أذاع
فرنسا، يف املالية وزير نيكر ابنة أيًضا وكانت الرفعة، بعض يرفعها بأن جدير امرأة،
الشهري اإلنجليزي املؤرخ عرفت سويرسا، يف كانت أن وقت بأنها أمها اشتهرت وقد

به. تتزوج أن وأوشكت وعلقته، جيبون
وكانت الفرنسيني، بعلية واختلطت باريس، يف شبابها دوستايل مدام قضت وقد
يشء، كل معرفة يف وترغب يديها، يف يقع ما كل تقرأ الدرس، يف مجدة طفولتها منذ
كما والقوانني، االقتصاد يف وتقرأ األدب، تدرس كما الطبيعي، التاريخ تدرس فكانت

والفلسفة. التاريخ يف تقرأ
الثورة نذر يرون فرنسا، يف األدب أو السياسة رجال من الكرباء جميع وكان
إذا تضيع أن ثروته عىل فخيش عظيًما، مثريًا نيكر وكان لها. ويحتاطون وقوعها قبل
ستايل البارون عىل البنته الزواج فعقد إقطاعاتهم، عن األرشاف وأزالت العاصفة، هبت

مالها. فيبقى بدولته تحتمي لكي وذلك باريس؛ يف أسوج سفري هولستني،
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يف انضمت الثورة حدثت وملا ولًدا، منه ُرزقت فقد البارون؛ مع كثريًا تعش ولم
اضطهاد يف زعماؤها أفرط فلما بحقوقهم، وتنادي دعوتهم ج تروِّ العامة، إىل ابتدائها
إىل الثورة أعداء تؤوي وأخذت ملوكية. فصارت عادت الرأي، يف خالفهم وَمن األرشاف،
تفعل ما الثورة رجال وعرف السفارات. حرمة عىل ذلك يف معتمدة األسوجية، السفارة

عنها. بعيًدا أيامها بقية عاشت حيث فرنسا؛ من الفرار إىل واضطروها فهاجموها،
يبلغ وكان ابنها، أن ويُحكى البالد. خارج بنفيها أمر وقد يكرهها، نابليون وكان
فقال فرنسا، إىل بالرجوع ألمه يأذن أن إليه ل وتوسَّ نابليون، أمام مثل عرشة، الخامسة
يف شهرين بعد سجنها إىل أضطر فإني باريس، إىل تذهب بأن ألمك أذنت إذا نابليون:
فهذه شاءت، أينما فلتذهب املعاملة، هذه بمثل أعاملها أن يف أرغب ولست القالع، إحدى
كانت وإذا وبطرسبورج. والبندقية رومية هاكم أمامها. األبواب مفتوحة كلها أوروبا
شيئًا العمل هذا يكلفها ال حيث إنجلرتا؛ إىل فلتذهب القذف، مقاالت عني تؤلِّف أن تريد

الالزم. من أكثر منا قريبة تكون فإنها باريس، يف أما عظيًما،
تزوجت وإنما قط، تحبه لم الذي زوجها غري رجال جملة دوستايل مدام أحبت وقد
وعشقته، األديب، السيايس كونستان، هنري عرفت فقد غري؛ ليس ملصلحة مراعاة به
ممتلئة قصرية هي كانت فقد حظه؛ من أكثر منه حظها كان وإن الحب، االثنان وتبادل
نفى وعندما تحبهم. مما أقل يحبونها قولها، حد عىل محبوها، فكان العينني، جاحظة

طويلة. سنوات مًعا وعاشا أملانيا يف به التقت ١٨٠٢ سنة كونستان هنري نابليون
كانت فقد أحبوها؛ َمن لجميع الحب تخلص كانت أنها عىل يدل ما هناك وليس
واألربعني، الخامسة تبلغ كانت مثًال، ١٨١١ سنة ففي آخر؛ بعد واحًدا يديها من تنفضهم
واشرتطت به، فتزوجت روكا، يُدعى عمره من والعرشين الثالثة يف إيطاليٍّا شابٍّا فعرفت
أوروبا. يف شاع الذي باسمها ضنٍّا وذلك اسمه، تحمل وأالَّ ا، رسٍّ الزواج يكون أن عليه

قليلة. بمدة الزواج بعد بالصمم أُصيب إذ الشاب؛ هذا يف حظها ساء وقد
ألنها األدب؛ يف وال الحب يف ال الفالح، كل تفلح لم دوستايل مدام أن القول وخالصة
لها ِقبل ال ما الجهد من نفسها تسوم وكانت يشء، كل ومعرفة يشء، كل يف تطمع كانت
فكتبت الكتابة، يف النهار طول وتقيض الليل، يف ساعات بضع إال تنام ال كانت فقد به؛
ترسح كانت وصيفتها إن قيل لقد حتى بعضه، يف تجيد أو تحسن أن دون كثريًا، شيئًا
دون الرجال من عدًدا وأحبت الكتابة، عن الترسيح وقت طول تكف ال وهي شعرها،
نزعات من بنزعة يشء أشبه الدوام عىل حبها فكان ألحدهم، كله اإلخالص تخلص أن

تخمد. ثم تهيج الشهوة،
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جميع يف كتبت ما أحسن من الزواج شقاوة عن كتبتها التي التالية القطعة ولعل
قالت: الكتب، من ألَّفت ما

فإن العالم؛ هذا يف اآلالم جميع طور يعدو املحنة، من نوع الزواج شقاوة يف
الشقية املرأة فيها تعيش التي والوحدة الزوجي. الرباط عىل يتوقف املرأة كيان
يودعها رفيق بال وحيدة، القرب إىل وتُحمل وحدها، القدر تجالد زواجها يف
العرب. جزيرة صحاري يف السائح وحدة دونها وحدة هي عليها، يأسف أو
هذه وأن فيه، فائدة ال ضياًعا وذهب أُنفق قد شبابها بأن املرأة تشعر وعندما
ليس بأنه تشعر وعندما الحياة، نهاية يف يشء منها ينعكس لن األوىل األشعة
املرأة وتشعر النفس، تثور عندئٍذ الفجر، بضوء يذكرها ما الغسق ظالم يف

األرض. هذه عىل هللا عطايا من ُحِرَمْت قد أنها

نفسها هي فإنها الشخيص؛ إحساسها إىل راجعة الكلمة هذه بالغة كانت وربما
املرأة. هذه
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شهرية. ألديبة مستعار اسم صاند جورج
وتتنقل قلبها، الحب تقسم أهواء، لها كانت وإنما واحد، هوى صاند لجورج يكن لم
سآمة طرافته تصري حتى برهة عليه تميض ال محبوب، طريف آخر إىل مملول، خليل من
تبذ كانت الذي القصيص، الفن يف وبخاصة الكتابة، يف راسخة قدم لها وكان قىل. وحبه
إىل يميل بنفسه، وتيهه اللفظية، بالصناعة لغرامه هيجو كان فقد هيجو؛ فيكتور فيه
حتى شقائه، يف بالغ شقيٍّا، وصف فإذا قصصه؛ أشخاص وصف يف واألبهة الضخامة
الناس ترسم ملهمة، كاتبة فكانت صاند جورج أما للشقاء. املألوفة الصورة عن يخرج
أنه شعر قصصها إحدى اإلنسان قرأ فإذا صحيًحا، تخطيًطا أخالقهم وتخطط هم، كما

وسلوكهم. أحاديثهم يف رسائرهم وتطالعه قلوبهم، يقرأ حقيقيني، أناس وسط يف
أرسة إىل ينتمي أبوها وكان أورور، اسمها وكان ،١٨٠٤ سنة صاند جورج ولدت
والدتها؛ مع كثريًا أورور تعش لم ولذلك العامة؛ من كانت أمها أن حني يف قديمة، رشيفة
أكرب ُعنيت الجدة ولكن بيتها. إىل العامية املرأة هذه تؤوي أن أبت الرشيفة جدتها فإن
األديار بأحد ملحقة مدرسة إىل أرسلتها ثم ا، خاصٍّ معلًما لها فعيَّنت أورور، برتبية عناية
آدابها قراءة عىل وانكبت الفرنسية، اللغة فيها أتقنت طويلة، مدة فيها بقيت باريس، يف

والحديثة. القديمة
بأخالق تخلقت فقد الفتيات؛ عليها تنشأ قلما غربية، أذواق عىل أورور ونشأت
عن أبوها به ُرزق أخ، لها وكان التبغ. من هائلة مقادير وتدخن لباسهم، تلبس الرجال،
األلسنة لهجت حتى الرجال، يركبها كما الخيل ركوب منه تعلمت رشعي، غري طريق

بانتقادها.
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بمبلغ تقدر وكانت لها، أموالها جميع برتك وأوصت ،١٨٢١ سنة جدتها وماتت
مدينتها من قريب قديم، رشيف بيت سليل مزارع، زواجها يف فرغب جنيه، ٢٥٠٠٠
منه وُرزقت الحب، ال املصلحة زواج ١٨٢٢ سنة يف منه فتزوجت أندر، إقليم يف نوهان
الطباع، رقة من شيئًا زوجها يف ترى تكن ولم الريفية، العيشة سئمت ولكنها أوالد، بعدة
هي وكانت نفسها. يف كبري حظ منها لها كان صفات وهي الذهن، وتنبه القريحة، وذكاء
وجفوته، رقتها تتفق فلم ذلك، يكره هو كان بينما واملداعبة، الفكاهة إىل تميل حديثها يف
بقبضة وجهها عىل فلكمها رضبها، إىل عمد أن انتهى جدال، مرة بينهما حدث لقد حتى

الزوجية. عالقتهما عىل القاضية كانت لكمات، جملة يده
وترتك فقط، ابنتها مع باريس إىل هي وترحل عنده، أوالدها ترتك أن عىل وارتضت

العام. يف جنيًها ٦٠ سوى منه تأخذ ال أمالكها، جميع ريع له
بسيط، بأجر فيها فاشتغلت «الفيجارو» جريدة إىل ذهبت باريس، إىل ذهبت وعندما
عن فنفضت األدباء، وطن حيث الالتيني؛ الحي عرفت حتى كبري زمن عليها يمِض ولم
وتخلقت الرجال، لباس ولبست النساء، عىل العرف يحتمها التي اللياقات جميع نفسها

الكبري. السيجار وتدخن الحار، النبيذ وترشب والحانات، القهوات تغىش بأخالقهم،
جمعت سنوات، سبع نحو العمر يف عنها يقل صغريًا، صحفيٍّا الوقت ذلك يف وعرفت
الذي الصحفي، هذا يف وكان بصداقة. الزمالة وانتهت فتآخيا، بينهما الصحافة آرصة
يطلب مرة، أمامها جثا أن هو فما بالحب، تغري وصباحة فتوة ساندو، جول يُدعى
أهوائها؛ أول كان ربما هوى له نفسها يف وقام طلبته، لبَّت حتى قلبها، تمنحه أن إليها

تقول: ذلك يف كتبت حتى والتذته، به، وانتشت للحب، استسلمت فقد

التي — وقوتها بالحياة الفرح إحساس — اإلحساس بهذا أشعرك أن أود إني
الرغم عىل أطيبها، وما أحالها ما الحياة، أجل الحياة، عروقي. يف بها أشعر
ومكابدات! وآالم، سوء، وقولة وأقارب، وديون، وأزواج، عنت، من فيها مما
هذه السعادة. هي هذه أَُحب، وأن أُِحب، أن الحب وهذا مسكرة. الحياة هذه

السماوات. هي

صاند، جول مؤلفها اسم وجعال «روزوبالنش» تُدعى قصة باالشرتاك وضعا وقد
تؤلِّف ذلك بعد فصارت القصيص، الفن احرتاف عىل شجعها نجاًحا القصة ونجحت
النقاد نظر لفتت أخرى قصة ووضعت صاند. جورج التأليف يف اسمها وجعلت وحدها،
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١٦٠ العام يف تعطيها أن العاملني مجلة عليها اقرتحت حتى إطراءهم، ونالت واألدباء،
لها. تكتب أن أخرى مجالت عليها وعرضت وقصصها. بمقاالتها تخصها لكي جنيًها؛

وتدافع الطليق» «الحب إىل تدعو كانت أنها قصصها، إىل النظر يجذب ما أهم وكان
ما هناك «ليس وهي: زوجها، من انفصالها عقب قالتها عبارة، عنها أُثرت وقد عنه.

العبد.» شخص يمتلك أن له ليس كما آخر، إنسان نفس يمتلك أن لإلنسان غ يسوِّ
الحب كان إذا مقدسة، تكون أن يجب واملرأة الرجل بني الرابطة إن تقول: وكانت
«الحب والشهوة: الحب بني التمييز يف قولها عنها اشتهرت التي الحكم ومن قدسها. قد

فتأخذ.» الشهوة أما يعطي،
كان وإنما جميلة، تكن ولم عمرها، من والعرشين السابعة يف الوقت ذلك يف وكانت
من يشء بعينيها وكان النحافة، إىل تميل ربعة، كانت فقد والخفة؛ املالحة من يشء فيها
مًعا، والخوف الجرأة من يشء فيها الناظر، تفتن رشاقة حركاتها يف وكان الجحوظ.
تعارف، ألول يخاطبها َمن وبني بينها الخجل حاجز بذلك فيسقط تفتحت تكلمت فإذا
بالكنوز، حافلة طبيعة عن شخصيتها عندئٍذ فتنكشف تدفقت، واستثريت ُجودلت فإذا

بها. والسخاء بذلها إىل تائقة
ترى لكي زوجها إىل سافرت فقد غريبة؛ بحادثة ساندو بجول صلتها وانتهت
مفاجأة تفاجئه أن كان غرضها ولعل بعودتها. قبًال تؤذنه أن دون وعادت أوالدها،
بقطيعة األول الهوى هذا فانتهى فتاة، يعانق وجدته عليه دخلت عندما ولكنها الحبيبني،

نهائية.
قد عواطفها كأن بعدها شعرت حتى وقع، أشد نفسها يف حبيبها خيانة ووقعت
ماري تُدعى ممثلة فتاة إىل وتعرفت لقاءهم. وتتحامى الرجال، تتجنب فصارت ماتت،

الصدمة. تلك أثر عنها ذهب حتى وتالزمها ترافقها كانت دورفال،
موسيه، دو ألفرد القصيص الشاعر الكاتب عرفت الحادثة هذه من سنوات وبعد
التقت حني سنوات بسبع منه أكرب صاند جورج وكانت والذكاء. الجمال يف غاية وكان
قالت كما — يقضيا لكي باريس ضواحي إحدى إىل وذهبا باآلخر، منهما كل وتعلق به،
يف طويلة رحلة عىل نيتهما عقدا ذلك وبعد زواج. دون العسل، شهر — صاند جورج
انتهت قصرية، مدة وأقاما فيها، مسكنًا استأجرا حيث البندقية؛ إىل وسافرا إيطاليا،
حب يكن ولم أقعده، بمرض أُصيب موسيه» «دو أن ذلك سبب وكان عاجلة، بقطيعة
هي وكانت عمره، من والعرشين الثالثة يف شابٍّا كان فقد الشهوة؛ حب إال له صاند
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باجالو، يُدعى وسيم إيطايل طبيب بمعونة مرَّضته وقد سئمته، مرض فلما الثالثني، يف
موسيه. دو حب من هي وشفاها مرضه، من شفاه

الندم، أصابع يعض البندقية، يف السابق حبيبها فهجرت الطبيب، هذا وعلقت
ألفرد مع حبها حكاية وشاعت باريس، إىل اإليطايل الطبيب هذا مع هي وسافرت
ويتحامى أحد، كل يحذرها فصار معه، سلكته الذي السافل واملسلك موسيه، دي
أن وحاولت فأبى، هيجو فيكتور قلب تصيد أن حاولت وقد األدباء. جميع مراوداتها

بلزاك. من شيئًا تنل ولم وجهها. يف فقهقه الكبري، بدوماس ذلك مثل تفعل
شعرها، جزَّت حتى ذلك، بعد موسيه دو ألفرد وبني بينها ما تصلح أن وحاولت
إال إليها ينظر يكن لم البندقية حادثة منذ ولكنه وأمانتها، والئها عالمة له وأعطته

والحذر. بالتوجس
هذا كان وقد جنيه. ألف خمسني نحو منه ربحت حتى األدب، يف كبرية مكانة ونالت
حظوة نالت كسدت، قد الحب يف سوقها أن تشعر أن أوشكت وعندما عرصها، يف مبلًغا
يف كالهما زار وقد سنوات، ثماني نحو معه فعاشت شوبان، العظيم املوسيقي عيني يف
«إنه تقول: جورج عنه كتبت حتى بسعال، شوبان فأُصيب ميورقة، جزيرة غرامهما بدء
يريم ال ثابت يشء فيه وليس التقلب، كثري «إنه أيًضا: وقالت عجيبة.» برشاقة يسعل

سعاله.» سوى عنه،
ُكتب، فيما كبري نصيب نفسها صاند لجورج وكان عالقتهما، عن مجلدات ُكتبت وقد
الرصاحة. من فيها الناس عهد بما عالقتهما عن كثرية وتفصيالت بأشياء فيه اعرتفت

ألعن «لم الوقت: ذلك يف عنها شوبان وقال .١٨٤٧ سنة يف عالقتهما وانقطعت
.١٨٤٩ سنة يف شوبان ومات ألعنها.» أكاد أراني حتى الحياة سئمت ولكني قط، واحًدا
األول؛ متجهه عن نظرها وتحول طبيعتها، فهدأت صاند، جورج تغريت وبموته
تكتب فأخذت تنبه، ذكاءها أن حني يف امليت، كالربكان العواطف حيث من صارت فقد
والرباعة. اإلتقان يف غاية لألطفال أخرى وقصًصا الريفية، الحياة عن ساذجة قصًصا

أوروبا. يف األدب أندية جميع يف عظيم دوي ملوتها فكان ،١٨٧٦ سنة وماتت
استكناه يف أستاذ وهو بلزاك، عنها قالها بكلمة هذا مقالنا نختم أن بنا ويحسن

قال: النفوس،

طاهرة. ولية، سخية، أديبة وكانت الرجال. من األعزب عيشة تعيش أنثى كانت
نظرنا إليها ننظر أال يجب هذا وعىل الرجل، صفات السائدة صفاتها وكانت
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كانت فقد اآلداب، حيث من أما أوالدها. يعبدها طيبة، ا أمٍّ وكانت النساء. إىل
قلبها سويداء يف كانت ألنها وذلك العرشين؛ سن يف الشاب نظر إليها تنظر
الفوىض هذه تكن لم خجوًال. حيية كانت ذلك، من أكثر كانت بل طاهرة،
وطيشاتها نزقاتها وما فقط، السطح عىل ظاهًرا شيئًا إال خلقها عىل البادية

رشيفة. نفوس لهم الذين أولئك أعني يف املجد عنوان إال

ذا وكان الناس. عامة يعرفها مما أكثر يعرفها كان بلزاك ولكن غريب. حكم وهذا
تظهره. مما تضمره ما ويقرأ مستكناتها، يعرف والقلوب، النفوس إىل نافذة بصرية
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بانتقاء يُعنى وكان عرش، التاسع القرن يف اإلنجليزي األدب رجال من كارليل كان
حتى هذا يف يبعد وكان الضخم، والصوت الفخم الرنني ذوات منها يتخري األلفاظ،
أستار من الحقائق ويستشف العبقري، تفكري يفكر ذلك مع كان ولكنه ويبهرج، يسف
ُعِنَي إنجليزي أديب أول وهو صالته. يف العابد إخالص تفكريه يف ويخلص األوهام،
كتاب أهمها خالدة، كتب جملة ألَّف وقد أمته. إىل وعرَّفه جدية، عناية األملاني باألدب

بروسيا». ملك و«فريدريك «األبطال»، وكتاب الفرنسية»، «الثورة
التفكري وباعثة الكتاب، عند اآلن األمثال مرضب هي بارعة، وأقوال حكم عنه وتُؤثر
بني يميش فهو ظاهرة، أحجية الحي اإلنسان «إنما قوله: ذلك فمن القراء، جملة عند
مركز قيمة صارت وملا بالخلود، إنسانيتنا لقدرنا كالخلد، عميانًا نكن لم ولو أبديتني.

يشء.» كل قلت فقد إنسان إنك قلت فإذا يشء، كل إال إليهما وما ونفوذه الشخص
وحي؟» أنه الفكر حقيقة «أليست وقوله:

أَر لم أنا إني يشء؟ من أعجب شيئًا تجد هل الفكرة، وأنضجت فكرت «إذا وقوله:
تحملني قوة بي وليست العدم. من قاموا آالًفا رأيت ولكني املوتى، بني من قام أحًدا
غرابة أقل ليس العمل وهذا ذراعي، به أرفع ما القوة من يل ولكن الشمس، إىل طائًرا

ذلك.» من
أن بنية الدين طلبة سلك يف انتظم وقد اسكوتالندا، يف أمية عائلة يف كارليل نشأ
رسيرة من عرف حتى الطريق نصف إىل يرس لم ولكنه الكنائس، إلحدى راعيًا يصري
أن قرر حيث أدنربه إىل وسار األدب، إىل عنه ل فتحوَّ العمل، لهذا يُخلق لم أنه نفسه

ليكتب. يعيش وأن ليعيش، يكتب
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العلوم بعض من متطرفة كانت ولش، مس تُدعى فتاة أدنربه يف وهو وعرف
ممشوقة. جميلة ذلك إىل وكانت والبحث، املناقشة من وتُكِثر األدباء، أندية تغىش واآلداب،
العبقرية أمائر الفتاة فيه رأت فقد باآلخر؛ الزواج يف منهما كل رغب االثنان تعارف فلما

االقرتان. عىل فاتفقا جميلة، ذكية فتاة فيها هو ورأى املستقبلة، والشهرة
وكان عاًما، ٣٢ فكان عمره أما عاًما، ٢٦ عمرها وكان ،١٨٢٦ سنة زواجهما وتم
يحبها، يكن لم إذا الزواج هذا من يشء يف يطمع كارليل يكن لم إذ اآلخر؛ يحب كالهما
ترمي كانت وإنما تحبه، ال وهي تزوجته بأنها ولش مس يتهم َمن الناس من ولكن
ولكن قريبًا. سيشتهر أن بد ال كبري أديب اسم إىل اسمها باقرتان الشهرة اكتساب إىل
معه وعانت براحتها ضحت إنها بحيث بالغة، فاقة يف وهو تزوجته بأنها هؤالء عىل يَُرد
أنه بذكائها أدركت قد كانت فإن سنني، عدة العبيد خدمة تخدمه وهي اآلالم، صنوف
الشهرة هذه أن أدركت قد أيًضا بد ال فهي الشهرة، هذه من ستنتفع وأنها سيشتهر،

مطلًقا. تتحقق ال وربما بعيدة،
زواجها يف عانت كارليل زوجة أن افرتاضهما إىل دعانا وإنما جائز، الفرضني وكال
قد كانت فإن املروءة، طور عن والخروج والفظاظة بالقسوة زوجها واتهم عدة، آالًما
يكون قد التي الصدف، صنوف من ذلك بعد اتفاقهما فعدم وإخالص حب عن تزوجته
فقد تحبه، ال وهي به تزوجت قد كانت إذا أما مسئول. غري أو مسئوًال كارليل فيها

كارليل. عن شقائهما تبعة وقعت
ال أدنربه، شمال مقشعر نجد يف منفرد كوخ يف زواجهما بدء يف الزوجان وعاش
لكارليل أخ سوى أنيس يؤنسهما ال وحيدين وكانا النباتات. من الضئيل إال فيه ينبت
الزوجة؛ أعصاب يف أفاعيلها تفعل الوحدة وأخذت كوخهما. من قريبًا كوًخا ابتنى قد كان
إىل يرتاحون ممن كارليل يكن ولم البيت، إليه يحتاج ما جميع بأداء تقوم كانت فقد
ألن أدبي؛ أو علمي جدال عىل تنطوي املؤانسة هذه كانت إذا وبخاصة الزوجة، مؤانسة
وهذه والتفكري. والكتابة القراءة يف ينحرص كان عمله كل بل الوقت، ذلك يف لذته كل

الوحدة. إىل تحتاج جميعها األعمال
ولكن األفيون، ثم والتبغ الشاي معاطاة تتعود أعصابها، تهدئ لكي زوجته وأخذت
قد توتر بني ترتاوح حياتها فكانت أعصابها؛ يف التوتر لتزيد إال تكن لم املخدرات هذه

واملرض. الخور حد يبلغ قد إعياء وبني بتهيج، مصحوبًا يكون
أشريتون لورد يزورهما وكان لندن، إىل كوخهما من سنوات ست بعد وانتقال
الغرية وصارت اللورد، هذا زوجة يعشق زوجها أن كارليل زوجة ذهن يف فقام وزوجته،
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لهذا اهتمامها لفرط مسهدة وهي الليايل تقيض كانت حتى كالسوس، صدرها يف تأكل
كارليل ألن أعصابها؛ وضعف تهيجها نتيجة سوى تكن لم الغرية هذه أن واألغلب األمر.
قلبه إىل تدخل أن دون ويستزيره، يزوره أشريتون اللورد وكان عظيم. خلق عىل كان

ريبة. أقل
عليها حزن كارليل إن ويُقال عاًما. ١٥ بنحو زوجها وفاة قبل كارليل زوجة وماتت
يجمعه حياتها، تاريخ يكتب أن فرود للمؤرخ فأذن معه، قاسته ما وتذكَّر عظيًما، حزنًا
من لغريه أو إليه منها واملرسلة غريه، من أو منه إليها املرسلة املتفرقة الخطابات من

معاملتها. أساء كارليل أن املجموعة هذه من واستخرج فرود ذلك فعل وقد الناس.
ولد، لها يُولد أن تشتهي كانت أنها إىل الشقية الزوجة هذه آالم يعزو َمن وهناك
أخرى، ميادين يف وانطلقت املحبوسة، الشهوة هذه تحولت ذلك، من مأربها تنل لم فلما

الزوجية. بينهما وفسدت العرشة، ساءت حتى يكايدها، وهو زوجها تكايد فصارت
ال وهو التايل، الخطاب هذا ننقل زوجها إىل أرسلتها التي الخطابات من ولكن

التهمة: هذه يدحض ما التعبريات من فيه بأن ويشعر إال رجل يقرؤه

حبيبي
أشفيك أن أحىل فما تسأم، اآلن أنك قلبي يف أرجو وإني ستسأم، إنك قلت لقد
صغرية كل مني وتسمع فستأخذني، أعود، عندما بالقبالت السأم هذا من
أعز يا إليك. أرجع لكي اشتياقي مقدار تعرف عندما قلبك وسيخفق يل، جرت
كل يف ساعة، كل يف فيك أفكر إني هللا. ليباركك أحبائي! أحب ويا أعزائي،
عندك، اآلن ليتني يشء. بأعظم كإعجابي بك وأعجب أحبك، وإني لحظة.
سافرت. منذ منه بأرق شعرت ما هنيئًا نوًما تنام وأجعلك بذراعي، فأطوقك

أحالمك. يف اذكرني الخري. املساء لك

ظروف كانت وإنما زوجته، إىل يسئ لم كارليل أن وأرجحه، القول وخالصة
األطفال، يُرزقا ولم زوجها. يف املرأة تكرهه ما رش وهذا الوحدة، إليه تحبِّب صناعته
وحدها وهي املخدرات، تعاطي عادة كانت ثم الحب. فتور وقت وعزاؤها األم سلوى وهم
الزوجني هذين شقاء علة مجتمعة الظروف هذه فكانت األعصاب، أقوى لهدم تكفي

السابق. حبهما ذهاب يف وسببًا
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يكتب ما أكثر يف يتحرى أعىل، مثل إىل أو فلسفية، غاية إىل يرمي أحدهما صنفان، األدباء
فيه تمركزت قد للكون، مركًزا نفسه يعد فهو بلوغهما، عىل غريه ويحث يبلغهما، أن
ألنها املقاصد؛ هذه يحقق أن عليه يقيض الحتم واجبه أن ذلك من فريى العليا، مقاصده

الفن. رجل هو فهذا أيًضا، الكون مقاصد هي بل فحسب، مقاصده ليست
بالغاية، يبايل فال الصيغة، تعنيه فلسفية، غاية وال أعىل مثل له ليس آخر صنف وثم
وتنسيق وتنسيقها، األلفاظ وصف يف جهده ذهب كتب فإذا ويشدو، يرتنم أن قصاراه

والدنتله. الفسيفساء أدب أدبه الصنعة؛ رجل هو فهذا وتزيينها، عبارته
والدراسات، والقصص القصائد يؤلِّف الثاني، الصنف هذا من هيجو فيكتور وكان
واستعاراته تشبيهاته يف بالعجب ويأتي العبارة، حبك يجيد صياغة، أحسن فيصوغها
مكان، كل يف والناس الفلسفية. الغاية من خلًوا كتب ما جميع يف كان ولكنه ومجازاته،
من نوع ألنها الكتابة؛ يف الصنعة تفتنهم عقولهم، تسود عواطفهم كانت إذا وبخاصة
املوسيقى، إيقاعات تشبه إيقاعات املزين املحبوك الحسن فلألسلوب والرتنم، الشدو أنواع
مشهوًرا العامة، عند السبب لهذا محبوبًا هيجو فيكتور فكان الرسور، النفس يف تبعث
ودليًال رمًزا ومؤلفاته حياته فصارت بالسياسة، واشتغل طويلة، مدة عاش وقد بينهم.
مؤلفاته بقاء سيضمن ما هو وحده وهذا فرنسا. تاريخ يف الزمن من طويلة فرتة عىل

عرصه. تاريخ أسانيد من سنًدا واعتبارها وكتاباته،
االنكباب يف وإغراقه فيها، وتماديه الصنعة إتقانه فوق هيجو، به يتسم مما وكان
الذي السخف يلحظ ال لذلك فكان الفكاهة، معنى يدري ال كان أنه األلفاظ، وصف عىل
للنقد. يأبه فال والتيه، الغرور من كبري يشء عىل أيًضا وكان الصنعة، يف اإلغراق يحدثه
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من أفرادها أحد وجعل يضحك»، الذي «الرجل تُدعى قصة وضع أن مرة حدث
بالنبالء، منه باملهرجني أشبه االسم هذا وكان جاك. جم توم باسم ودعاه اإلنجليز، نبالء
بأنفه شمخ أن إال هيجو من كان فما وكياسة، لطف يف اإلنجليز أحد ذلك عليه فانتقد
هذا من أكثر اإلنجليز عند التسمية يف الذوق من يدرك أنه مدعيًا الحظه، ما عليه منكًرا

اإلنجليزي.
،Bugpipes فكتبه املعروفة، االسكوتالندية املوسيقى اسم يف أخطأ آخر كتاب ويف
الحرف يجعل بأن اللفظة تحرير إليه وطلب االسكوتالنديني، أحد عليه ذلك فالحظ

كذلك! تكون أن يجب اللفظة بأن وكابر، وتعنت فأبى ،u من بدًال a الثاني
يطيق يكن لم ألنه الجمهوريني؛ إىل األصل يف ينتمي جعله الذي هو التيه هذا كان
جمهوري أنه مع وكان، واحد. مستوى عىل وإياه يقف ال إمرباطور، فرنسا يف يكون أن
أن مع وذلك قديم، نبيل بيت من أنه يثبت لكي واألباطيل الحكايات يتمحل املبدأ، يف
حالق، من متزوجة أخرى وعمة خباز، من متزوجة عماته إحدى وكانت نجاًرا، كان جده
ولكنه نسبه، بحقيقة الفتخر حقيقيٍّا ديمقراطيٍّا هيجو كان ولو خياطة. كانت وأخرى
برصف الشهرة يبغي كان وإنما العالم، هذا يف فلسفية غاية له تكن لم — قلنا كما —

العامة. عىل والتدجيل األلفاظ
الندوة وذكرته عليه، جوائز عدة فنال بالشعر، صباه يف وشغف ،١٨٠٢ سنة يف ُولد
كانت فوشيه، إديل تُدعى فتاة هوى يف وقع العرشين بلغ وملا .١٨١٧ سنة يف الفرنسية
ورشاقة يغري، حياء بها وكان األسود، الشعر من جثل إكليل رأسها عىل دعجاء، حوراء
زيارتهما، من يكثر وصار أبويها، إىل هيجو فيكتور فتعرَّف حركاتها، إىل ينظر َمن تفتن
يف عائلة عليه تعتمد ثابت دخل للشاعر يكن ولم بابنتها. عالق أنه الفتاة أم أدركت حتى
الفتاة، سن بصغر عليه واعتال رفضا، ابنتهما يتزوج أن األبوين عىل اقرتح فلما املعيشة،
بعض قرأ عرش الثامن لويس امللك أن وحدث صناعة. له ليس وأنه شيئًا، تملك ال وأنها
قد وكان جنيًها، ٤٠ قدره سنويٍّا معاًشا له ورتَّب بها، فأُعجب هيجو، فيكتور قصائد
إديل، أهل إىل وذهب بذلك، ففرح جنيًها، ٣٠ منه فربح السنة، تلك يف األول ديوانه باع
باكورة امللك معاش وأن األدب، يف ناجح بد ال بأنه ويحتج الفتاة، زواجه يف يلح وأخذ

أدبه. رواج من يتوقعه الذي العظيم دخله
السعيد، البيت مثال بيتهم فكان أوالًدا، وُرزقا طويًال، وعاشا إديل، من وتزوج

دخله. وكرب اسمه وذاع توقع، كما هيجو فيكتور ونجح
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بوف» «سانت يُدعى معروف أديب هيجو صالون عىل يرتددون ممن كان أنه وحدث
صدره، له ويفتح عليه، يقبل وصار الشاعر، فأحبه هيجو، كتب بعض مدح قد كان
فيجالس هناك الشاعر يجد ال وقد يوم، كل داره إىل يقصد فكان مائدته، له ويبسط

وشجونها. األحاديث أطراف يف ويأخذان زوجته،
ولكن هيجو، فيكتور دار عىل يرتدد إنسان كل يعرفه كان الذي الواقع هو هذا
إنه فيه قال كتابًا نرش فقد السفالة؛ يف ونهاية غاية كان بل سافًال، كان بوف سانت
ضنٍّا الناس، عن يخفيه أن به أحرى لكان العشق هذا صح ولو هيجو، مدام عشق
ما األرسار من ولكن يحبها، كان إذا وبخاصة األفواه، يف تُبتذل أن املرأة هذه بكرامة

يفشيه. حتى يعنته يفتأ وال البوح، عىل صاحبه يجذب
أهل بها يتسم التي الالتينية الطبيعة تلك يف وننظر هنيهة، نقف أن بنا جدير وهنا
شمال أهل بها يتسم التي اإلنجليزية الجرمانية األمم بطبيعة ونقابلها أوروبا، جنوب
يف يعتدون ال قلوبهم، عن ويكشفون القراء ويصارحون يتفتحون الالتني فأدباء أوروبا،
أوغسطني» «سان اعرتافات فإن حديث؛ ومن قديم من دأبهم وهذا أدبي، اعتبار بأي ذلك
موسيه» دو «ألفرد كتابات عليه أيًضا تدل كما ذلك، عىل تدل رسو» جاك و«جان
املعروفة للممثلة بحبه باح الذي «دانونتسيو» اإليطايل األديب وهذا صاند». و«جورج
الكتم، إىل أميل الطبائع حيث الشمالية؛ األمم يف يحصل ما بخالف وهذا ذوز. إليانوره
عليها وتقف الجمهور عليها يظهر للفضائح، تكون ما وأكره الرس، حفظ عىل وأقدر
السيدات. بإحدى غرامه قصة عنه ذاعت عندما وكمًدا أىس «بارتل» مات فقد العامة؛

فسق. قضية عنه اشتهرت عندما وجزًعا ا غمٍّ وايلد» «أوسكار ومات
سوى الجمهور من لقي ملا الكتاب، هذا مثل ووضع إنجليزيٍّا بوف سانت كان ولو

الرسيع. الحبس سوى املحاكم ومن وجهه، يف البصق
يدل ما هناك يكن ولم زوجها. عني من سقطت العار بهذا هيجو مدام تلطخت فلما
كافيًا هذا وكان صدقها، الجمهور ولكن صادقة، بوف سانت ذكرها التي القصة أن عىل
عينه وأغمض غريته، كظم وقد صدره. يف ويقرح هيجو فيكتور كرامة من يغض ألن
وغروره تيهه أن والحقيقة الظواهر. جميع عىل محافًظا زوجته مع وعاش القذى، عىل

الجمهور. أمام اإلهانة هذه بوقوع يعرتف أن من منعاه
املشتغالت من فتاة األيام أحد يف زارته أن الحادثة، هذه بعد ،١٨٣٣ سنة يف وحدث
التي درامته، أشخاص أحد بتمثيل يخصها أن إليه وطلبت درويه» «مدام تُدعى بالتمثيل
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من كبري نصيب عىل حاصلة الفتاة هذه وكانت التياترات، ألحد يقدمها أن وشك عىل كان
قطعة يف بجمالها، املدله وصف فوصفها املعروف، الكاتب جوتيه تيوفيل رآها الجمال.
برادييه مع مدة فعاشت فقرية، أمرها بدء يف وكانت الشعر. من مقطوعة كأنها نثرية
دخلت ثم دهًرا. معه وعاشت رويس، نبيل إىل فلجأت وجفاها، عنها أعرض ثم املثَّال،

هيجو. فيكتور سبيله عن وعرفت التمثيل،
وقعت قد كانت لها الدراما من جزء بتخصيص وعد عىل منه وحصلت تركته، وملا
يتزاوران، ذلك بعد وصارا الزيارة، إليها يرد قام حتى برحته، أن هو فما نفسه، يف
تذمًرا تبدي فال ذلك ترى هيجو مدام وكانت عليه. وأقبل اآلخر إىل منهما كل وانبسط
هذه يستغل نفسه هيجو وكان بوف. سانت مع قصتها ذيوع من تعلم ملا انتقاًدا، أو

درويه. مدام وعشق الزوجية األمانة خيانة لنفسه غ يسوِّ لكي القصة،
نُِفَي وعندما التمثيل، يف صناعتها درويه مدام أهملت حتى بينهما، العشق وتمادى
هيجو مدام وكانت جرنزي. جزيرة إىل معه ذهبت الثالث نابليون بأمر فرنسا من هيجو
بد وال زوجها، وبني بينها ما كل الناس أمام وتتجاهل بيتها، إىل وتدعوها تزورها،
لزوجها، حبها صدرها؛ يف املحتشدة اإلحساسات هذه من عظيمة آالًما تعاني كانت أنها

بوف. بسانت عالقتها عن عنها ذاع ما أمام نفسها وهوان املرأة، هذه من وغريتها
إىل دخل فلما جرنزي، يف األيام أحد مساء يف هيجو دار زار بعضهم أن ويُحكى
وأوالده؟ زوجها أين فسألها: اآلالم، أشد تعاني وهي مضطجعة زوجته وجد منظرته
وتمتع. انبساط يف هناك املساء يقضوا لكي درويه مدام دار إىل كلهم ذهبوا فقالت:

يرسك. ما هنا تجد لن ألنك أيًضا؛ أنت اذهب
قلب يف لها ليس األول املكان أن تعرف وهي عاًما، ٣٣ هيجو مدام عاشت وهكذا
سانت ذكره ما كان فلو العواطف، مقهورة الخاطر مكسورة خاللها يف وكانت زوجها،
ذكره ما كان وإن تستحق. مما أكثر بل خيانتها، جزاء القت فقد حقيقيٍّا، حبها عن بوف

إنسان. كل من بالشفقة جديرة وهي زمان، كل يف باللعنة جدير فهو كاذبًا،
هيجو فيكتور وفاة قبيل وماتت الثمانني. بلغت حتى عاشت فقد درويه، مدام أما
اإلنسان يدري ال فخم مشهد يف جنازتها حملت أن بعد باريس، يف وُدفنت قصرية. بمدة
يعرف وكلهم هيجو وراء يسريون وهم لجنازتها، املشيعون بها يتفاكه كان لطائف أية

عشقهما. قصة
كأنها يذكرها بل الخطيئات، هذه مثل عن يتغاىض الالتيني، املزاج هو هذا ولكن

عليه. غبار ال مألوف يشء
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الحقيقة وهذه القصيص. الفن يف فرنسا يف بلزاك يفوق َمن عرش التاسع القرن يف ليس
األدب يقرنون الذين األوروبي العالم أدباء ولكن الفرنسيني، من القليل إال بها يعرتف ال
والتربيز. بالتفوق لبلزاك ويقرون الحقيقة، هذه يعرفون اآلداب، من غريه إىل الفرنيس
وهو الحارض، الوقت يف القصيص الفن به نعاير أن نستطيع معياًرا هناك أن ونظن
معالجة يف أشبهها وما األمم، سائر عند القصص من منها اقرتب فما الروسية، القصص
اللفظية، البهرجة عن والبعد النفس استكناه يف نزعتها وما الخلق، تخطيط أو املوضوع

األول. الطراز يف يكون بأن أحرى كان
املؤلفني أقرب النفس، نوازع درس حيث من وبخاصة الوجهات، هذه من وبلزاك
أيًضا بلزاك يمتاز وربما األزمان. مر عىل وأبقاهم أفضلهم لذلك فهو الرويس، املزاج يف
فقد قصصه؛ أشخاص بها يعيش التي العيش أسباب بتنوع روسيا، أدباء من كثري عىل
وخياًطا ومنجًدا معماريٍّا، ومهندًسا أثريٍّا وعامًلا سمساًرا بلزاك يف «نجد عنه: تني قال

ومحاميٍّا.» وطبيبًا صناعة وطالب تجارة ووكيل أهدام وتاجر
التي الصوفية تلك وهو الروس، والقصصيني بلزاك بني للشبه آخر وجه وهناك
عقله. عىل االعتماد من أكثر نفسه، وبصرية غرائزه عىل االعتماد إىل تدفعه كانت ما كثريًا
من به جيء عرشة الرابعة بلغ وعندما برتبيته. أبواه وُعني ،١٧٩٩ سنة بلزاك ولد
أوقاته أكثر وكان علته. األطباء من أحد يدري ال القوى خائر وهو البيت، إىل املدرسة
العلة هذه من ولعله الحال. هذه عىل وهو طويلة مدة وبقي الفراش، عىل منطرًحا
وكثريًا والتأليف. الكتابة إىل امليل مزاجه يف وانغرز القراءة، إدمان إىل الذوق ذلك اكتسب
النزعة تقوية إىل داعية النشاط، وعدم الحركة سكون من تقتضيه وما العلة، تكون ما

األدب. إىل طبائعهم تميل ممن األشخاص، بعض يف األدبية
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يحرتف أن ذهنه يف قام فقد املحاماة؛ يزاول لم ولكنه القانون، درس يف وأخذ
حتى الفاقة، من منها عانى ما عىل بديًال، بها يبغي ال الحرفة، لهذه أمينًا وبقي األدب،

والشهرة. النرص أيامه آخر يف أُوتي
من القطعة هذه األدبية، حياته بدء يف الشدائد من لقيه ما بعض عىل يدل ومما
طعام. طبقي عىل وليس جوع، وبي شاب، «إني فيها: يقول لورا أخته إىل أرسله خطاب

أحققهما؟» فهل أحب، وأن الشهرة أنال أن عظيمتان: رغبتان يل لورا! يا آه
العظيمة الرتسيمات ويضع صعابها، الصنعة من يكادح فنه، مزاولة يف بلزاك وأخذ
وأحوالهم الناس معاشات مختلف فيها يصف أن عاتقه عىل أخذ التي اإلنسانية للكوميديا
وقت ذهنه، يف كانت الرتسيمات هذه أن عىل يدل ومما وأتراحهم. وأحزانهم وآمالهم
خموله: أيام ألَّفها التي قصصه إحدى يف قوله معروًفا، أديبًا يكون لكي األوىل محاوالته

وأن لك، أقدمهم الذين األشخاص هؤالء أخالق تتفهم أن القارئ أيها عليك
بعد. ستأتيك قصة ثالثني يف حظوظهم تقفو

فما سيدة، قلم من خطابًا يحمل بلزاك إىل الربيد جاء أن ١٨٢٩ سنة يف وحدث
الخطاب كان فقد الوحي؛ من نوع غمرها قد نفسه كأن شعر حتى آخره عىل جاء إن
أومأت إذ والحب؛ اإلخالص إليه يبعث الذي النقد من يشء فيه وكان وعطًفا، فهًما ينبض
حتى منه، وعي غري عىل يكررها وصار أسلوبه، يف ألفها التي عاداته بعض إىل الكاتبة

القراء. من تُمج باتت
نفسه ويسائل اللذة، يشبه رسور يف وهو تالوته ويعيد الخطاب، يتلو بلزاك وأخذ
هذه من الخطابات عليه تواترت ثم وحكمة، وعطًفا حبٍّا تفيض التي الكاتبة هذه عن
من متزوجة وكانت هانسكا، إفيلينا تُدعى بولندية سيدة كاتبتها أن منها وعرف الكاتبة،
يف نيوشاتل يف كالهما وكان منها، يربأ ال بزمانة متمرًضا وكان البولنديني، األرشاف أحد

سويرسا.
والتقى بلزاك، إليها سافر حتى بينهما، املكاملات تبادل عىل طويلة مدة تمِض ولم
تكن ولم التأثر. فرط من عليها، أُغمي به لقائها أول عند إنها ويُقال نيوشاتل. يف بها
نفسها، روحانية من جذابة مسحة وجهها عىل كان ولكن جميلة، البولندية السيدة هذه

بها. يعلق بلزاك جعلت
يخربها لها كتب حتى واحد يوم يميضعليه يكد لم باريس، إىل وعاد فارقها وعندما
بحيث مؤلفاته، يف خسارته تتواىل الوقت هذا طول وكان خطًرا، وأقلها األشياء أتفه عن
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عن ناشئة خسارته أكرب وكانت عمره، من األربعني يف وهو جنيه آالف أربعة ديونه باتت
من مقدار عىل النارشين أحد مع أحيانًا يتفق كان حتى مؤلفاته، بتحرير عنايته شدة
وتغيريًا، تحريًرا قلمه فيها أعمل للطبع، األوىل التجارب جاءته فإذا كتابه، لطبع املال
كتابه من يخرج فكان النارش، وبني بينه الذي اإلنفاق مبلغ عن الطبع كلفة تزيد حتى
قلب أمامها ينكرس بأن جديرة كانت الشدائد هذه ومثل قليلة. غري بخسارة تأليفه بعد
كانت الوقت ذلك يف بلزاك ولكن عمله. إتمام يف امليض عن بها فيتثبط آخر، مؤلف أي
عمله يف يقيض كان فقد هانسكا؛ إفيلينا نفسه يف أشعلتها التي الحب بنار تتأجج نفسه
نشيًطا فيهب إفيلينا، تذكر النوم، يبغي فراشه، عىل وانطرح أعيا فإذا ساعة، ١٨ نحو

والرجاء. بالحب يشع خطابًا لها ويكتب مرسًعا،
آخر يف املرأة سوى حبه أول يف الرجل يُريض «ليس لها: قوله بلزاك عن يُؤثر ومما
اآلن.» بها أشعر كما قط بالحياة شعرت وما الحياة، هو عندي «الحب وقوله: حبها.»

ما ولكن حبيبته، يتزوج أن ينتظر بلزاك وكان إفيلينا، زوج مات ١٨٤٢ سنة ويف
تتعلل وكانت به، وتعلقها له حبها شدة عىل به الزواج حبيبته تقبل لم إذ دهشته أشد
وما بولندا، يف بأمالكها تحتج وأخرى بأوالدها، تحتج فساعة اإلرجاء، أو للرفض بالعلل،

ذلك. إىل
وعطًفا إعجابًا حبها فكان هي أما ويشتهيها، يحبها كان بلزاك أن الحال وحقيقة
تبعث التي الدوافع تلك نفسها يف تجد لم الزواج عليها عرض فلما غري، ليس األصل يف

اآلخر. من أحدهما قرب ودوام مًعا، العيشة يف الرغبة املحبني يف
أن مًعا، حظهما أو بلزاك، حظ حسن من وكان .١٨٥٠ سنة يف االثنان تزوج وأخريًا
ألنهما القلب؛ بضعف بلزاك نهايتها يف مات أشهر، خمسة من أكثر يدم لم الزواج هذا
روحه بلزاك من أحبت إنما هانسكا إفيلينا فإن العرشة؛ أطاقا ملا ذلك، من أكثر عاشا لو

كتبه. قراءة إدمان من رأسها يف تكوَّن الذي الخيال وهذا وعبقريته،
من ليست «سريافيتا» تُدعى له صغرية قصة يف معها عالقته بلزاك وصف وقد

والقىل. الحب يف النفس أرسار من رس عىل القارئ تظهر ولكنها قصصه، أجود
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يف اآلن أثره نرى الذي العمال، وقيام االشرتاكية نهضة بدء عرش التاسع القرن كان
االنقالب وهذا الحكومات، زمام وتقلدها السياسة، مرسح عىل االشرتاكية األحزاب ظهور

روسيا. يف الهائل
ماركس، كارل أحدهما يهوديني، القرن ذلك يف االشرتاكية زعماء أكرب كان وقد

الساله. فرديناند واآلخر
عليها يحصل تربية أحسن وتربى غنية، عائلة يف نبت أملانيا، يهود من الساله وكان
تجارة يف والده سبيل يسلك أن عىل أبواه أراده وقد أملانيا. جامعات يف األيام تلك شباب
عىل االسم ووجاهة الثروة، عىل املجد فيها آثر خاصة، خطة لنفسه واختط فأبى، الحرير
وأخذ االشرتاكية، تحقيق نحو نهضتهم يف العمال يُعني أن نفسه عىل فأخذ املادة، وجاهة
يف الرسائل ويؤلف النرشات، ونرش مكان، كل يف ويكتب يخطب وقلمه، بماله إليها يدعو
لوائه إىل ينضوي أملانيا، يف االشرتاكية الحركة محور صار حتى إليها، والدعوة تحبيذها

أملانيا. أنحاء جميع يف العمال آالف
كثري لذلك فكان والعلوم، اآلداب عن والفحص االطالع كثري مثقًفا الساله وكان
وقد العمال. لحركة وأمانته اجتهاده فيه ويكربون يجلونه واألدباء، بالعلماء االختالط
بها يقدمه لكي كتبها التي التالية، الشهادة هذه املتفرنس األملاني األديب َهينَه فيه شهد

قال: َهينَه، يكتبها بشهادة وناهيك أنسيه، املؤرخ إىل

ذهنية مواهب ذو رجل هو الرسالة، هذه إليك يحمل الذي الساله، صديقي
من مدى أبعد إىل ويضمهما العمل، كفاية إىل اإلرادة قوة يمزج فهو عظيمة؛
أَر لم بما واإلفهام الفهم ميزة إىل كله وهذا العلم. من مقدار وأكرب الثقافة
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الحماسة من املقدار هذا مثل فيه اجتمع قد أحًدا أعرف ولست شبيًها. لهما
الذكاء. من املقدار هذا إىل

مزاج عىل دليًال القارئ وحسب عرش. التاسع القرن أدباء كبار من هينه كان وقد
التالية: الفقرات هذه يف بهينه إعجابه األول، الطراز من وأنه األدبي، الساله

فهو فصاحته! أعظم وما جرأته أبلغ ما الثاني، شخيص فهو هينه، أحب إني
يتنفس وكيف كلماته، يف الورد تقبيلها عند الصبية همس يهمس كيف يعرف
وألطفها، العواطف أرق يستثري وهو حوله. ما ويحصد يجيش عندما اللهب
ناصية يملك فهو جسارة، وأبعدها رشاسة أكثرها منها يستنهض أنه كما

أوتارها. جميع عىل يعزف القيثارة،

عىل الحض يف ويفاوضه يدعوه بسمارك صار أن والقوة، الشهرة من الساله وبلغ
اإلمرباطورية إىل الدعوة لرتويج نفوذه بذلك يستغل األملانية، اإلمارات بني االتحاد حركة

األملانية.
الكونتس تُدعى أوالهما تاريخه؛ يف أثر أكرب لهما كان قد امرأتان، الساله حياة ويف
وكانت عمره، ضعفي العمر من تبلغ كانت فقد يعشقها؛ الساله يكن ولم هاتزفلد،
إليها يكتب عندما اآلخر هو وكان العزيز»، ولدي «يا بقولها: إليه رسائلها يف تخاطبه
وليس لها، جمالهن ويصف لهن، قاله وما النساء، من بهن التقى َمن أسماء لها يذكر

يحب. َمن شأن هذا
كل خطابات فحص ولكن يحبها، كان بأنه االعتقاد لبث الكتب بعض نُرشت وقد
أحدهما فكر وال العشق، درجة إىل يصل لم بينهما، ود هناك كان أنه يثبت لآلخر منهما

ذلك. يف
٢١ ذاك إذ عمره وكان ،١٨٤٦ سنة يف عرفها أنه املرأة بهذه عالقته وخالصة
من شكايتها تبثه صارت حتى بينهما الصداقة صلة وامتدت األربعني، تناهز وهي سنة،
الزوجة خشيت حتى بأمواله، واستأثرت لبه، ملكت خليلة عرف قد زوجها وكان زوجها.
لها، أمواله من كبري بجزء بالفعل أوىص أنه وعرفت أوالده، دون لها بأمواله يويص أن
هذه عىل يحصل لكي فكرته الساله فأعمل الخليلة، هذه عند موجودة الوصية وثيقة وأن
يصحبه وراءهما فاندس الشابل، أكس إىل ذاهبان وخليلته الكونت أن وعرف الوثيقة،
ولكن الوثيقة، هذه ورسقوا الخليالن، فيه نزل الذي الفندق يف نزلوا حتى صديقان،
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إىل وساقوهم عليهم، فقبضوا الفندق، بخدم وصاحت للرسقة، املرأة تنبهت الحظ لسوء
الساله؛ دون الصديقني عىل بالحكم وانتهى مجراه، التحقيق أخذ حيث البوليس؛ مركز
يف وبقي الزوج، هذا ملكافحة السلمية الطرق إىل الساله وعاد يشء. عليه يثبت لم ألنه
ذلك ولكن الوثيقة. وأُلغيت الكونتس، ألبناء القضية فيها ربح سنوات، تسع مكافحته

الخاص. ماله من كبريًا مقداًرا أضاع أن بعد
من كبريًا حظٍّا نالت قد فتاة وكانت دوتنجس، فون هيلني فتُدعى الثانية املرأة أما
وإيطاليا، سويرسا يف ساحت قد فتاة وهي وكانت طليقة، حرة نشأة ونشأت الرتبية،
إىل مخطوبة وكانت واالختالط، الحديث عىل جرأها ما التجارب من الغربة فأكسبتها
وعرفت منه، انخلعت ثم أبويها، من بضغط مكرهة فقبلته األربعني، سن يف إيطايل رجل
متزوجان بد ال أنهما حولهما َمن إىل ُخيل حتى إليه فمالت الفالح، أهل من رشيًفا شابٍّا

قريبًا.
الليايل، إحدى ففي به، تسمع كانت وإنما الساله، عرفت قد الوقت ذلك إىل تكن ولم
تكتمها أن عىل العرف جرى قد بآراء تجهر وصارت للحديث، تفتحت وقد جالسة وهي

الساله؟» فرديناند تعرفني «هل الحضور: من بارون لها قال سنها، يف َمن
«كال.» فقالت:

لآلخر.» منكما كل ُخِلَق فقد عجيب، هذا تريه؟ لم أنك ا أحقٍّ ذلك؟! «كيف فقال:
«يبدو آخر: قال حتى برهة تمِض لم ولكن غرضه. عن تستزيده أن من فاستحيت

وآرائه.» الساله فرديناند أفكار من ا جدٍّ قريبة وآراءك أفكارك أن حديثك من
وتهجس أخباره، عن تسأل وصارت الساله، رؤية إىل الوقت ذلك من نفسها فتطلعت
مديد شابٍّا ورأت العائالت، إحدى «صالون» غشيت الليايل إحدى ويف تراه. أن قبل بذكره
إليه، جذبتها قد قوة به كأن نحوه تسري نفسها فرأت جعده، الشعر ذهبي أشقر، القامة
صديًقا اآلخر شخص يف يرى أنه منهما كل وشعر الحديث، يف وأخذا الساله، هذا وكان
ويدللها إليها يتحبب الساله صار خرجا عندما أنهما باآلخر الواحد ألفة من وبلغ قديًما،

الغرام. بأسماء ويسميها
منهما كل وبث آخر، «صالون» يف التقيا ثم يلتقيان. ال ذلك بعد أشهر تسعة ومضت
والحكومة به، محدًقا الخطر وكان الليلة، تلك يف لها الساله قاله ومما لواعجه. اآلخر إىل
فما باإلعدام، عيلَّ ُحكم «هبيني العمال: بني الهياج إلثارة ملحاكمته، عليه القبض تنوي

فاعلة؟» أنت
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آخر إىل حبيبتك برؤية تتمتع حتى رأسك، يُقطع حتى «أنتظر الفور: عىل فأجابته
السم.» أتناول ذلك بعد ثم حياتك، من لحظة

زواجهما، يرقبون يعرفونها َمن جميع وصار عنهما، اشتهر حتى الحب يف ومضيا
للعائلة، مهينًا ويعتربانه معارضة، أشد الزواج هذا يف يعارضان كانا الفتاة والدي ولكن
الصفتني وكلتا يهوديٍّا. أيًضا كان بل فحسب، اشرتاكيٍّا يكن لم فالساله بكرامتها، حاطٍّا

العائلة. نظر يف القبائح من كانت
عليها تفرضه كانت الذي األعمى الخضوع لوالديها لتخضع تكن لم الفتاة ولكن
إىل مًعا يسافرا أن إليه وطلبت حقائبها، معها واحتملت إليه، ففرت املأثورة، التقاليد

يتزوجا. حتى باريس
من يرى كان إذ الغربة؛ بالد يف خفية منها يتزوج أن يحب يكن لم الساله ولكن
وكان الجميلة. بعروسه جديرين وأبهة باحتفال علنًا الزواج يتمم أن حبيبته نحو واجبه

رأيه. إىل ويميلهما عليها، يتغلب سوف أبويها معارضة أن واثًقا
ذلك من يزوجاها أن عىل نيتهما عقدا قد كانا والديها فإن حسبانه؛ يف أخطأ ولكنه
غرفة يف وحبساها تقريعها، يف أخذا إليهما هيلني رجعت فلما راكوفتز، الفالخي الرشيف

سواهما. أحًدا ترى ال
األساليب. بكل ويرتضونها عليها يرتددون قرابتها وذوو وأهلها حبسها، مدة وطالت
بعد وأخريًا والزواج. السفر عىل موافقته عدم أحدثها الساله، من رفعة نفسها يف وكانت
الحب صلة من بينهما ما فيه تقطع خطابًا، الساله إىل تكتب أن رضيت الجدال طول

راكوفتز. عىل خطبتها وعقدت الزواج، عىل بعزمها وتنبئه السابق،
مبارزته. يطلب راكوفتز إىل الحال يف وأرسل غضبًا، فاستشاط الساله ذلك وبلغ

الطلب. تلبية إىل فسارع املبارزة، قدر العالم يف شيئًا يحسن راكوفتز يكن ولم
حتى بعيًدا وخرجا شاهديه، منهما كل وأخذ سويرسا، يف جنيف يف االثنان التقى
تأوه ينقطع لم األلم، شديد كان بالًغا، جرًحا الساله ُجرح بأن وانتهت املبارزة، جرت

املبارزة. من أيام ثالثة بعد وفاته عند إال منه الساله
نحو بعد بالسل مات إذ سنة؛ زواجهما يدم ولم الفالخي، هذا من هيلني وتزوجت
كتابًا وضعت وقد التمثيل. احرتفت ثم آخر، رجل من ذلك بعد وتزوجت أشهر. خمسة
األملاني، االشرتاكية زعيم فيه وصفت كبريًا، ربًحا عليها أدرَّ الساله، عن ذكرياتها عن
حب عن قصة مرييديث جورج اإلنجليزي الكاتب ألَّف وقد إليها. خطاباته أهم وضمنته

قصصه. أبدع من وهي وهيلني، الساله
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فرنسا يف امللوكية النزعة ماتت وقد قرن. نصف من أكثر الفرنسية الجمهورية عىل مىض
جامبتا. إىل إال امللوكي، املذهب وخمول الجمهورية، الفكرة انتشار يُعزى وليس كادت. أو
أبوه كان إذ الفرنيس؛ الدم خالص يكن ولم فرنسا، جنوب أهل من جامبتا ليون كان
بدمه كان إنه يقول َمن الناس ومن فيه. متجسمة الجنوب أهل صفات وكانت إيطاليٍّا.
يميل ثائرها، العواطف مندفع كان الخلق، حيث من فإنه حال، كل وعىل رشقي. عرق
إىل وخلًقا طبًعا الناس أقرب والفرنيس والرشقيني. الفرنسيني شأن الخطابية البالغة إىل

الرشقيني.
باريس، إىل توٍّا وسار والعرشين، الحادية يف وهو املحاماة شهادة جامبتا ونال
نظام عن الناشئة األرضار تبيان يف يخطب فكان الثالث، نابليون مقاومة يف أخذ حيث
بالجمهورية. النظام هذا استبدال ووجوب البالد، ولرقي للحرية وعرقلته اإلمرباطورية،
برشته لون كان فقد املخالفة؛ بعض الفرنسيني يخالف هيئته يف جامبتا وكان
جوارحه، جميع تحركت خطب إذا والزيت، بالثوم مغرًما الطبع، جايف وكان زيتونيٍّا،
يلقبونه السبب لهذا أعداؤه فكان فيه، من يتطاير لعابه وكان ببالغته، يرتنح كان كأنه

الغضبان». «املجنون بلقب:
والصناع، العمال من املؤلف الجمهور إىل تحببه كانت نفسها الصفات هذه ولكن
يف نقيصة كل إليه يعزو اإلمرباطوري، النظام عىل سخطه ويزيد حوله، يلتف فكان

االقتصادية. أو االجتماعية الحالة
متابعة يف أيًضا وأخذ االشرتاعي، املجلس يف عضًوا جامبتا انتُخب ١٨٦٩ سنة ويف
عن ويفتش الحكومة، يناوئ املجلس يف حزب له صار حتى اإلمرباطورية، عىل حمالته
نصف جانب من فهي التمثيل؛ دور بهيئة مبنية املجلس قاعة وكانت بها. ر ويشهِّ عيوبها
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لم الخطيب وقف فإذا والصحفيون، الجمهور فوقهم ويجلس النواب، فيها يجلس دائرة
النواب يواجه وإنما أمريكا، أو إنجلرتا يف الشأن هو كما املجلس رئيس إىل كالمه ه يوجَّ
والذالقة، الفصاحة الخطيب يف ويبتعث الخطابية، الروح يستثري هذا ومثل والجمهور.
باملوضوعية يطالبه الذي الرئيس يواجه الخطيب حيث مثًال؛ إنجلرتا يف يجري ما بخالف

كانت. أيٍّا االستطرادات من ويمنعه
تكاد هيفاء فتاة فرأى الجمهور، بني عيناه جالت يخطب، وهو جامبتا أن وحدث
فتأكدت قاتًما، مالبسها سائر وكان أسودين، بقفازين يديها كست قد نحيفة، تكون
موجة حملته فإذا بنظرها، فيه تحدق الفتاة هذه وكانت برشتها. لون نصاعة ذلك من
وتختلج ويهبط، صدرها يرتفع لحماسته، تتحمس الفتاة رأى يخطب وهو الحماسة

تخطب. التي هي كأنها وجنتاها، وتحمر أعضاؤها،
كما تحبه أنها يف جامبتا يشكَّ لم حتى أشهر، جملة املنوال هذا عىل الحال واطرد
تتدفق فصاحته وأخذت املجلس، يف خطيبًا جامبتا وقف أن ١٧٨٠ سنة يف وحدث يحبها.
بما عاليًا، بصوته ويجهر الفضائل، بهذه ح يرصِّ وأخذ الجمهوري. النظام فضائل عن
وقد خانسون، وهم له يسمعون اإلمرباطور وزراء وكان قبًال. مثله فعل أن يسبق لم
الرصاحة بهذه بعضهم ذُعر قد صامتون، األعضاء وسائر مكانه، يف منهم كل تقنفذ
يف النظر يحدق مبهوتًا بقي حتى وبالغته بيانه بحسن اآلخر البعض وُسحر ُوجم، حتى

مستمعة. آذان وكله الخطيب
ينطق الحبيبة هذه وجه فرأى النظران، التقى حتى خطبته من جامبتا انتهى وما

والعطف. باإلعجاب
العمال طبقات إال الناس من يعارش لم الطبع، جايف كان جامبتا إن قلنا وقد
وتلك العليا، الطبقات بني يجري الذي العرف ذلك يعرف يكن لم ولذلك والصناع،
والكياسة اإلشارة يف والتلطف الذوق، ومراعاة اإلحساس احرتام يف بينهم املألوفة العادات
وكتب محفظته، من ورقة أخرج خطبته من جامبتا انتهى عندما ولذلك السلوك. يف
إىل ينفذها أن إيه وطلب الورقة، هذه وأعطاه الخدم، بأحد هتف ثم سطرين، أو سطًرا

والجمهور. األعضاء أمام علنًا حدث هذا وكان السيدة،
والعيون الورقة أخذت فإنها جامبتا؛ من أدبًا وأوفر حاشية أرق كانت الفتاة ولكن
يحدث لم كأن هادئة، صامتة وهي األرض، عىل وألقتها مزقتها بل تفتحها، فلم ترقبها،
الرشيفات. النساء كرامة لها امرأة يعامل أنه وعرف جامبتا، ذلك بعد وتنبه يشء. لها
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بها جامبتا وكان باريس، وُحورصت وفرنسا، أملانيا بني السبعني حرب حدثت ثم
باريس الستخالص جيًشا يجهز أن رأى ثم مدة، ذلك عىل وبقي الدفاع. وسائل يهيئ
جنوب يف وهبط الظالم، جنح يف باريس من به طار بالونًا فركب فرنسا، عن األملان ورد
ما أكثر يف نصيبه من الهزائم وكانت األملان. ملحاربة الجيوش يؤلف أخذ حيث فرنسا؛
األملان، ومناوأة الجيوش حشد عىل دءوبًا ذلك مع كان ولكنه العدو، جيش وبني بينه وقع
ُعبئوا قد جندي ألف مائتا فرنسا يف دام ما بالصلح، نرىض أال «يجب ذلك: يف يقول وكان

خطوطه.» نحو نسددها مدفع ألف عندنا دام وما للقتال،
بالصلح ورضيت عدوها مجاهدة عن وفرتت القتال، ملت قد كانت فرنسا ولكن

فرساي! يف ُعقد الذي
يف هو وبينما فيها. عضًوا جامبتا وصار فرساي، يف العمومية» «الجمعية واجتمعت
غرف إحدى إىل فتحول الفتاة، فرأى الزائرين، مكان إىل نظرة منه الحت خطبه، إحدى
أنت أنك حقيقة فهل أخرى، مرة أراك ذا أنا ها «ثم الرقعة: هذه لها وكتب املجلس،

هي؟»
صدرها بني ودستها فأخذتها وخفية، لطف يف الرقعة وناولها الخادم، وذهب

تجب. ولم ومالبسها
أن بعد العطف، من املقدار بهذا منها راضيًا املعاملة، بهذه قانًعا جامبتا وكان
يده يف ُسِقَط ولكنه آماًال، قلبه وامتأل خريًا، فاستبرش سنوات، منذ الوقحة غلطته ارتكب

الجمعية. زيارة عن انقطعت قد رآها عندما
ُكتبت قد وأنها املستقبل، يف مالقيها بد ال بأنه نفسه يف يشعر بقي ذلك مع ولكنه

ذلك. يف البصرية صادقة نفسه وكانت القدر، لوح يف له
هو وبينما يعوده. فذهب فراشه، ولزم بجرح أُصيب أصدقائه أحد أن حدث فقد
ماثلة هواجسه، وحديث خياله، موضوع كانت التي الفتاة يرى به وإذا البيت، منظرة يف

أمامه.
استأذنت ثم األلفاظ. بأخرص تجيب وهي بتحفظ، يحادثها وجعل منها، فتقدم

الشارع. يف أدركها حتى أثرها يف جامبتا وخرج وخرجت،
حبي تعرفني وأنت وكيف خطابي، مزقت «لم والترضع: التوسل بلهجة لها قال ثم

تجيبينني؟» وال الصمت تلزمني السنني، هذه طول لك
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تحبني أن يمكنك «ال قالت: ثم بالدموع، عيناها ورشقت وتلعثمت، الفتاة فرتددت
عىل ويجب اآلخر. منا كل فليودع شيئًا، تعدني وال عيلَّ، تلح فال بك، جديرة غري ألني

أحًدا.» يتزوجن ال الالتي النسوة أولئك من ألني بقصتي؛ إليك أفيض أن األقل
تُويف الجيش، يف ضابًطا كان أباها أن وخالصتها قصتها، له ترشح أخذت ثم
مدة الجيش قادة أحد بيت يف مربية فاشتغلت منه، تعيش شيئًا لها يرتك ولم فجأة،
تحسب ال الشباب، غرارة يف بعد وهي بها، وفسق بجمالها، فأُغري اإلمرباطورية،
مبلغ لها اتضح أمرها يف وتدبرت تفكرت فلما الفتيات، عذرية قيمة تدرك وال للمستقبل،
هذه يف حياتها تقيض أن عىل اعتزمت وقد وضيعة، أعمال يف تشتغل فأخذت جرمها،
حياتها. تنتهي حتى القديم، الذنب ذلك عن ر تكفِّ رفاهية، أو بزواج تفكر ال األعمال،

أن إليها وطلب األقوال، هذه فيه تؤثر لم بها، قلبه تعلق قد كان جامبتا ولكن
قد رشيف فإن شهرتك؛ يف يؤثر زواجنا «إن له: قالت ذلك يف عليها ألح فلما منه، تتزوج

صاحبه.» يفارق أن منا لكل وخري مستقبل، يل فليس ذهبت، قد وحياتي ضاع،
عىل يلتقيان وكانا باآلخر، الواحد تعلقهما واشتد بينهما، لج قد كانت الحب ولكن
تعقد بأن حبيبته) اسم (وهو ليوني رضيت وأخريًا األعني. عن بعيدة أمكنة ويف مواعيد،
تكون ولكن منفصلني، بعيدين فيعيشان الزواج، بمقام تقوم كاثوليكية خطبة معه

املتزوجان. يناله ما جميع املحبان منها ينال الزواج، بمثابة الخطبة
خطيئتها من يغسلها ال أنه تعتقد وكانت بالدين، اإليمان شديدة ليوني وكانت
والكنيسة الدين يف ما بجميع محوًطا حبيبها، وبني بينها يُعقد كنيس عقد سوى املاضية

والوقار. والهيبة الروعة من
فطلب الدولة، عن فصلها إىل ويدعو الكنيسة، يعارض الوقت ذلك يف جامبتا وكان
خصومه، عليه يقوم ولكيال بتاتًا، هذا رفضت ولكنها مدنيٍّا، زواًجا أوًال منه تتزوج أن
هذه عىل كالهما اتفق حبيبته، ضمري يريض ولكي جهة، من كاثوليكي بزواج ويعريونه

الكاثوليكية. الخطبة
عالقة أية الخطيبني بني تجيز ال عادية إحداها الخطبة، من نوعان الكاثوليك وعند
بينهما، األخرية الخطبة هذه تعقد أن جامبتا وقبل العالقة. هذه تجيز واألخرى زوجية،
الحياة يرتك عندما رسميٍّا زواًجا منه تتزوج بأن وعد عىل حبيبته من حصل أن بعد وذلك

السياسية.
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األماكن يف بحبيبها تلتقي وصارت منعكًفا، بيتًا ليوني واستأجرت الخطبة، وتمت
مدة ذلك عىل وبقيت منزلها. يف جامبتا يزورها أن دون لها، الناس غشيان يقل التي

به. بعالقتها جامبتا خصوم من أحد يدري ال طويلة،
ورشف الزواج، بهناء مضحية بالسياسة، اشتغاله مدة طول ذلك عىل وعاشت
تاريخها عار من يشء جامبتا ينال ال حتى رسية، عالقتها تكون أن مؤثرة علنيته،

املايض.
عدوه مرة فيه قال وقد والسياسة، الحب يف قوته إنفاق يف يرسف جامبتا وكان
يهدد َمن أكرب وهو أملانيا، من االنتقام يف يفكر الذي الوحيد هو «إنه بسمارك: اللدود
هذا ألقي ولست كثريًا. يعيش لن الحظ لحسن ولكنه الفرنسيني، الساسة من أملانيا
كما الرجل هذا معيشة إيلَّ تُرسل التي الرسية التقارير من أعرف فإني جزاًفا، القول
وجميع النهار. يف أو الليل يف يسرتيح ال يتحمل، مما أكثر نفسه يجهد فهو عاداته؛ أعرف
يخدم لكي السياسة، رجل عىل ويجب صغاًرا. ماتوا الساسة من العيشة هذه عاش َمن
له يكون وأن الناس، كسائر أوالد له يكون وأن دميمة، امرأة يتزوج أن الخدمة حق أمته
آلخر وقت من إليه ويذهب الفالحون، يعيش كما فيه يعيش أن يستطيع ريفي مسكن

للراحة.»
،١٨٨٢ سنة يف الربملان يف ُهِزَم أنه حدث فقد جامبتا؛ يف صادًقا بسمارك نظر وكان
مغتبًطا حياته، سائر معها ويعيش بليوني، يقرتن أن عىل وعزم السياسة، فاعتزل
تنتظر وصارت اآلن، بالزواج ليوني ورضيت لآلن، بها يتمتع لم التي املنزلية بالحياة

الجمهور. أمام حياء بال مًعا يعيشا لكي فيه يُعقد الذي اليوم
بعد املال من يملك يكن ولم مسكنهما، يكون لكي الريف يف منزل عن جامبتا وبحث
جنيه، خمسمائة نحو سوى وطنه، سبيل يف أباله ما وعظيم السيايس، الجهاد هذا طول
الجيوش عىل حساب بال ينفقها وكان يديه، يف مرت التي املاليني من الرغم عىل وذلك
وأخرب بلزاك الشهري القصيص يسكنه كان منزًال املبلغ بهذا فاشرتى وغريها، واألساطيل

إليه. لالنتقال كالهما واستعد بذلك، حبيبته
قد جامبتا أن مؤداها باريس، يف انترشت قد غريبة بإشاعة وإذا ذلك، يف هو وبينما
انتحر. هو بل يقولون وآخرون قتله، حاول قد الفوضويني أحد إن يقول فبعض ُقتل،
يف الجديد منزله إىل لالنتقال يتهيأ وهو جامبتا فإن قليل؛ بعد الحقيقة واتضحت
يقلبه هو فبينما به، موجودة كانت رصاصة عن فغفل مسدًسا، ينظف كان الريف،
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ولكن مميتًا، الجرح يكن ولم كفه، وخرقت انطلقت قد بالرصاصة وإذا زنده، ويشد
جسمه تحميل يف اإلفراط من ضعف قد كان جامبتا فإن النظر؛ صادق كان بسمارك
فإنه كبريًا؛ خطًرا أيام، يف غريه منه يربأ الذي الجرح هذا مثل صار حتى يتحمل، ال ما

جامبتا. منها مات شديدة، حمى وأحدث تقيح،
يف تهيم يشء، عىل تلوي ال بيتها من فخرجت لحبيبها، جرى بما ليوني وعلمت
املضطربة نفسها ولكن فيه، فدخلت ديًرا وجدت ثم رشدها، فقدت قد وكأنها الغابات،
كانت التي األخرية الساعة يف حبيبها من حرمها الذي القدر هذا عىل حانقة ثائرة بقيت
القذرة املنازل بعض يف عاشت حيث باريس؛ إىل وذهبت الدير، من وخرجت تنتظرها.

وامليئوسني. الفقراء بني
وُعنوا فيها، نفسها ألقت التي الوحدة هذه من فانتشلوها جامبتا، أصدقاء بها وعلم
املوت سكرات يعاني وهو جامبتا كتبه ما آخر وكان .١٩٠٦ سنة يف وفاتها يوم إىل بها

وفاته: بعد وقرأتها حبيبته، إىل أرسلها التي الكلمات هذه األخرية،

حبيبتي. يا وداًعا ليون، ليوني حياتي نجم إىل نفيس، نور إىل
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التاريخي، شأنهم ورفع الفرنسيني، قلوب امتلك فرنيس رجل أكرب أن التاريخ غرائب من
ونال األمة زمام ملك َمن أكرب فإن روسيا؛ يف الحال وكذا إيطاليٍّا. كان بل فرنسيٍّا يكن لم

أملانية. امرأة كان قلبها، يف مكانة أكرب
بامليزة يمتازان كانا روسيا، يف وكاترين فرنسا، يف نابليون األجنبيني، هذين ولكن
توىل التي األمة يف اندغم منهما كالٍّ أن وهي السامي، مقامهما إىل رفعتهما التي الكربى

وقلبه. بعقله يخدمها وقالبًا، قلبًا منها فصار حكومتها،
إليصابات، اإلمرباطورة تحكمها عرش الثامن القرن منتصف يف روسيا كانت فقد
عمن تبحث فأخذت العرش، يرث لكي رشعي خلف لها يكن ولم األكرب، بطرس ابنة
فتى وكان ،١٧٤٢ سنة يف بطرس األمري أختها ابن عىل العهد والية عقدت وأخريًا يليها،
يجالس وال الرشاب، يف نهاره يقيض امللوك، خصال جميع من خلًوا عرشة، السابعة يف
فيصفها الكالب يجمع بالسخائف، يتسىل أبله، وكان وحثالتهم. الناس أوشاب سوى
عقد أخطأت فإذا وتأديبها، تعليمها يف يأخذ ثم الفرئان، ويجمع جنود، كأنها ويعاملها

باإلعدام. عليها وحكم وحاكمها، عسكريٍّا، مجلًسا لها
فريدريك اإلمرباطور أخت له وطلبت له، زوجة عن إليصابات اإلمرباطورة وبحثت
تعيش أن عليها وشفقة األبله، الوغد لهذا فريسة تقع أن بأخته رأفة فأبى األملاني، الثاني
العالم. يف الهمجية البالد بني معدودة ذاك إذ روسيا وكانت الرويس. الوسط ذلك يف
إىل منها واألنظمة واألخالق العادات يف آسيا إىل أقرب الوقت ذلك يف كانت أنها والحق

أوروبا.
عرشة السادسة يف فتاة وكانت صوفيا، تُدعى فقرية أملانية أمرية إىل اهتدت وأخريًا
زواجها ُعقد ١٧٤٤ سنة كانت فلما بالدها، أهل كسائر املذهب بروتستانتية عمرها، من
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تُدعى وصارت أرثوذكسية، صارت واسمها؛ مذهبها ت غريَّ أن بعد بطرس، األمري عىل
كاترين.

سوى له هم ال عيشها، عليها وينغص يناكدها وهو سنني جملة زوجها مع وعاشت
سكر يف وهو ويماسيهم، يصابحهم الكأس، بإخوان إال يأنس وال ورشابه، وفرئانه كالبه
ساذجة فتاة وهي زوجته، أعنت ما وكثريًا السفاالت، من صنوًفا منهم تعلَّم وقد متواصل،

وتستغيث. فتأبى السفاالت، هذه ممارسة يساومها األملانية، الرصامة عىل نشأت قد
زوجها، صار الذي الحيوان هذا بإزاء عينيها كاترين تفتح أن ا جدٍّ طبيعيٍّا وكان
اللغة عىل أكبت قد وكانت القرص، عىل يرتددون الذين األمراء أولئك يف حب بارقة تشيم
الجمهور، فأحبها روسية، مظاهر يف إال للناس تخرج ال وصارت ثقفتها، حتى الروسية
أمارات وجهه عىل تبدو رجل القرص عىل املرتددين بني من وكان القلوب. إليها ومالت
سنني. عدة دام حب بينهما ونشأ منها، يتقرب أن عىل فجرأته أورلوف، يُدعى الرجولة،
كانوا أنهم يف الكثريون يشك أوالد، جملة لها كان حتى الثالثني كاترين تبلغ ولم
ينقطع. يكن لم زوجها وبني بينها الشجار وألن هذا؛ بأورلوف لعالقتها زوجها، أوالد

املؤرخون يذكر وهنا العرش، بطرس األمري وارتقى إليصابات، اإلمرباطورة وماتت
فضل. أدنى فيهما له ليس أنه الحقيقة ولكن هذا، بطرس بهما قام عظيمني إصالحني
شئون يف وينظر يستقيم أن ونوى عزيمته، من شد العرش، ارتقى عندما فإنه
القوة من فيها يكن لم أمثاله، يف كثريًا يحدث كما الرشيفة، العزيمة هذه ولكن أمته،
وكالبه. رشابه إىل عاد ما فرسعان األخري، االنطفاء قبيل لهبه يشب املصباح، يف ما سوى
للرشاب، حوله يجمعهم كان الذين األوشاب، هؤالء من حافل جمع يف وهو حدث، ولكن
فأخذ سكران، فوجده البالد، مصلحة وعىل العرش عىل يغار غيور ضابط عليه دخل أن
مرشوعني ذلك خالل له وقدم آبائه، مجد له ويذكر بالده، خدمة عىل ويحثه فيه، يخطب
وأخذ اإلمرباطور، تنحى حتى الخمر، بحرارة الضابط خطبة حماسة وامتزجت لإلصالح.

يفعل. ما يدري ال وهو عليهما، ع ووقَّ املرشوعني أوراق
واآلخر كثريًا، الناس آذت التي الرسية الشحنة مكتب بإلغاء يقيض أحدهما وكان

منهم. انتُزعت قد كانت التي حقوقهم بعض النبالء إىل يرد
تساقيه، كانت التي السوء عصابة إليه وعادت رشابه، إىل ثانيًا عاد بطرس ولكن
جهًرا كاترين اإلمرباطورة زوجته عىل السباب ويقذف يستبد فصار السلطان، وأبطره
وإنما ابنه، ليس البكر ابنها أن مرة أعلن أنه ذلك فمن الكربى، الحفالت يف الناس أمام

اإلمرباطورة. عشاق نسل من هو
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األخرى هي فأخذت قتلها، أو اإلمرباطورة لطالق وحدها تكفي التهمة هذه وكانت
عشيقها مع بعناية دبَّرت وأخريًا حياته، عىل بها تقيض طريقة عن وتبحث له، تكيد
بها، بطرس اإلمرباطور علم املؤامرة تختمر أن قبل ولكن لخلعه. مؤامرة أورلوف
جواد إىل فسارعت وتُعدم، للمحاكمة تقدَّم أن هي وخشيت الحال، عندئٍذ وتحرجت
وناشدتهم بطرسربج، يف الروس الجنود بها يقيم التي الثكنة إىل وسارت وامتطته،
وتأليفه األملان، إىل مليله بطرس يكرهون الجنود هؤالء وكان اإلمرباطور. خلع عىل املعاونة

الروس. عىل ويؤثره منهم حرًسا
أثرها يف الجميع وخرج الوالء، يمني لها وأقسموا بجنودهم، الضباط إليها فتقدم
وحاول أورلوف، إليه وذهب القالع، إحدى يف أسريًا وساقوه بطرس، عىل قبضوا حتى
ضعيف يكن لم البله، من كبري عدد يف الشأن هو كما بطرس، ولكن ا، سمٍّ يجرعه أن
حتى واعترصها، عليها، فقبض عنقه، جوزة إىل أورلوف فعمد أورلوف فقاوم العضالت،

مات. أن بعد إال يرتكه ولم بطرس، أذني من الدم خرج
نفذ أن بعد الرىض من ا بدٍّ تجد لم ولكنها ذلك، كل يف ترغب كاترين تكن ولم

حظوظها. يف املتحكمة روسيا إمرباطورة الوقت ذلك من وصارت السهم،
الوجه جميل ضابط إليها خرج قد بالجنود، تستنجد الثكنة إىل لجأت عندما وكانت
عليها ليس خوذتها أن إىل أشار ثم واالحرتام، األدب وقفة أمامها وقف وقد والقوام،
من وليس اإلمرباطورة. خوذة عىل برفق ووضعها وتقدم ريشته، انتزع الحال ويف ريشة،
قتل بعد اإلمرباطورة تذكرته ولذلك الخطرية؛ الظروف تلك يف يُنىس أن العمل هذا شأن

إليها. واستدعته زوجها،
تمدينه، حيث من أورلوف عن يختلف وكان بوتمكني، يُدعى الضابط هذا وكان
الحروب، ويدير الكتب، يحب مالبسه، يف أنيًقا مهذبًا رجًال كان فقد أورلوف؛ وتوحش
ورجولته. جرأته سوى اإلمرباطورة تحبها التي الصفات من أورلوف يف يكن لم بينما

واستأثرت مرسوًرا، راضيًا تركها حتى بألطافها، وغمرته أورلوف، عىل فأنعمت
شهوات سوى يكن لم املايض حبها أن بوتمكني، عرفت أن بعد لها وتبني ببوتمكني.
هذا، أما الطمع، وأنانية الجوع حرقة فيه ذلك متواصل، دائم فهو الحب هذا أما متوثبة،

وحنان. واستسالم عطف فكله
الوجه، أعضاء متناسبة ربعة، كانت فقد الجسم؛ حيث من جميلة كاترين تكن ولم
شعر ألن ظهورهما؛ يشتد ثقيلني، أسودين حاجبني سوى يفتن مما فيه يكن لم الذي
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تكاتب وكانت اآلداب، يف قدم لها ذكية، كانت ولكنها مثلبًا. اللون فاحم يكن لم رأسها
فأبى. إليها القدوم إىل دعته ما وكثريًا فولتري،

بعد ثروته بلغت حتى اإلغداق، إنعام عليه وأنعمت بوتمكني، كاترين وأحبت
وسعة لكثرتها ضياعه، يعرف ال وكان روبل، ماليني ٩ نحو بها معرفته من سنتني
هذه يضيع أن يبايل يكن فلم لها، حبه يف مخلًصا أيًضا كان نفسه هو ولكنه مساحتها،
وكان بطرسربج، يف قًرصا لنفسه بنى فقد يرتضاها؛ أو يرضيها لكي الضخمة الثروة
أنطونيوس الناس وتذكِّر امللوك، والئم تُزري الفخمة، الوالئم لها ويعقد فيه، إليه يدعوها
من فوجدت بوتمكني، مكتبة زياراتها إحدى يف اإلمرباطورة دخلت فقد وكليوبطرة؛
األخرى، الكتب بعض وفتحت والياقوت، كاملاس الثمينة، بالجواهر جلدته ُزين ما الكتب
تزور أن أرادت اإلمرباطورة أن وحدث اإلنجليزي، البنكنوت من مؤلفة األوراق فوجدت
فبُنيت أمر البالد بعمار ويوهمها يرسها فلكي بوتمكني، صحبة يف الدينيرب نهر وادي
أناًسا وأمر التمثيل. مسارح عىل تُبنى كما والقماش، الخشب من النهر شط عىل أكواخ

بهم. مرت كلما لها ويهتفون األكواخ، هذه جنب إىل يقفون
الروسية، اإلمرباطورية بها اتسعت انتصارات، عدة ونال األتراك، بوتمكني حارب وقد
شدة من فيه ترى وما لشخصه، وإنما االنتصارات لهذه تحبه تكن لم كاترين ولكن
ال األتراك، ملقاتلة الجنوب يف الجيوش ورافق عنها، بُعد إذا فكان لها، ووالئه بها تعلقه

تفارقه. فال بطرسربج يف كان وإذا باسمه، إال تهتف
ال وبقيت الحزن، أشد كاترين عليه وحزنت روسيا، جنوب يف وهو بوتمكني ومات

سنوات. بخمس بعده ماتت حتى واألىس، باللوعة إال تذكره
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يجيز عمره يف املرسف االمتداد وهذا سنة. وتسعون ست العمر من وله شو برنارد تُويف
ألن سنة؛ سبعني قبل وُدفن مات قد كان لو كما حياته يف الحب ناحية نعالج أن لنا

التاريخ. من جزءًا أصبح قد حياته من األكرب القسم
انتفع التي مؤلفاته من الكثري يخلد وسوف العرص، هذا فيلسوف هو شو وبرنارد
هذه يف خطة لنفسه اختط فإنه مؤلفاته؛ خري هي نفسها حياته ولكن معارصوه. بها
وجعلته الكثريين، حوله جمعت أخالقية بميزات وانفرد للعيش، أسلوبًا واتخذ الدنيا،

ونوادره. أخباره يتسقطون الذين اآلالف إعجاب موضع
عىل اقترص وقد املشيب، قبل حمراء ولحيته أشهل، أشهب، القامة، مديد وكان
األصل، أيرلندي وهو سنة. وستني ثالث منذ غاندي مثل اللبن ومشتقات النباتي الطعام
الحظ، أبواب له انفتحت حني تقريبًا، األربعني إىل معدًما لندن يف وعاش األدب، احرتف

واألمريكية. األوروبية واملسارح اإلنجليزي املرسح عىل دراماته فُمثلت
ينظر َمن يستطيع وال كثريات. نساء عرفته بالحري أو النساء، من كثريًا عرف وقد
غريبًا، كان األقل عىل ولكنه جميًال، كان إنه يقول أن شبابه يف شو برنارد صورة إىل
والشاي والخمور اللحوم يتجنب اللحية، أصهب شاب بشذوذه؛ ويجذب بغرابته، يغري
وهو املحزنة، وأحيانًا املؤملة، النكات بفقاقيع حديثه امتأل تحدث إذا والدخان، والقهوة
وينتقد واألخالق، واملجتمع للدولة االجتماعية املعارضة صف يف يقف اشرتاكي، ذلك فوق
صيته وإذاعة اسمه نرش يف دائبًا نفسه هو وكان الفكاهة. وقعها من تخفف بحرارة
وانترش قادحة. أو مادحة الصحف، إحدى عنه تتحدث أن دون أسبوع يمر يكن لم حتى

وتُروى. تُؤثر التي بالكلمات ينطق ذكي، بأنه صيت له
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إنها بقولها فاجًرا، عرًضا عليه عرضت دونكان» «إيزادورا الراقصة أن يُروى ومما
جمالها بني لجمع طفًال، منه أنجبت لو وأنها الرجال، أذكى هو وإنه النساء، أجمل
عقلها جمع وقد الولد يخرج أن يخىش إنه وقال العرض، شو برنارد فرفض وذكائه،

هو! جسمه إىل هي
لم وهو العاجي. الربج عن ينأى الذي الكفاحي، باألدب حافلة شو برنارد وحياة
جميع كانت ولذا املشكالت؛ يف االنغماس يكره أو األحزاب يتجنب محايًدا، قط يعش
للقصة الرئييس املوضوع هو الذي الحب، من أحيانًا تخلو اجتماعية، مشكالت دراماته
فللمشكلة األول املكان أما الثاني، املكان يف كثرية أحيانًا الحب تضع هي أو الدراما، أو

السياسية. أو الفلسفية أو االجتماعية
االجتماعي بالكفاح مليئة كانت نفسه شو برنارد حياة أن هذا من نستنتج أن ويجب
يتعمق وال السطح، عىل يطفو عابًرا، كان الحب إىل التفاته وأن والفلسفي، والسيايس
لتغيري كفاحه يف تزال وال كانت سعادته ألن السعادة؛ ال الرسور به ينشد وكان حياته،
حني الحب، من موقفه عىل دلت دراماته، إحدى يف كلمة منه أفلتت وقد البرشي. املجتمع

يحبون. حني الحمري سلوك يسلكون ولكنهم أحيانًا، يتعلقون البرش إن قال:
أن إىل العذراء، كالفتاة بكر وهو تقريبًا الثالثني إىل بقي أنه شو برنارد ويذكر
سوى تَُشبه لم كثرية سنني بقي حب بينهما فكان إليه، هي تعرفت أو أرملة، إىل تعرف
كانت جنونية، غرية املرأتني بني شبت إذ أخرى؛ بامرأة — الوقت نفس يف — عالقته
وواضح األخرى. غيبة وقت إحداهما إيثار يف امللق عىل أو بينهما، املصالحة عىل تحمله

دراماته! إحدى يف ذكره الذي الحمري سلوك يسلك كان «الحب» هذا يف أنه
إرساف، عىل ينطوي يكن لم هذا، الحمري» «سلوك أن نفهم أن يجب هنا أننا عىل
اتخاذ يف رشع قد كان السنني تلك يف فإنه شوق؛ فيه يستمر أو شهوة، فيه تتأجج فلم
أومأ وقد بعيد. حد إىل بطعامه «تتكيف» اإلنسان وشهوات طعامه، يف النباتي النظام
وكاد الجنسية، الناحية من ناقًصا كان أنه إىل شو لربنارد ترجمته يف هاريس فرانك
املألوفة رصاحته يف شو برنارد أنكر وقد ذلك. علة هو النباتي للطعام التزامه إن يقول
ظن بالطبع هناك كان وإن بتاتًا، عليها يدل ما هناك ليس أنه والواقع الشبهة. هذه
يف العايل املستوى عىل منها ووقوفه األدبية، املشكالت يف الكبري األديب هذا انغماس بأن
عند تكون التي الجنسية الحدة هذه من عنده خفف قد والفلسفية، االجتماعية التبعات
الجنسية. حدته تخفيف يف ذلك بعد فيأتي والخمر، اللحم تجنبه أما الناس. من نظرائه
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سامية؛ درجة إىل الحب وبينهن بينه ارتفع النساء من ثالثًا شو برنارد عرف وقد
بالروحية. أحيانًا تسميته عىل نصطلح وما والتضحية، األلم من كثري عىل ينطوي كان إذ
لوال الحب ليعرفوا كانوا ما الناس، من كثريًا هناك إن يقول كول» «الروشفر كان وقد
وأن بثقافتنا، «يتكيف» الحب أن الحب هذا ومعنى قصصه. عن سمعوا أو قرءوا أنهم
بيئتنا من عليها حصلنا التي الثقافة ثمرة هي معاناته، أو معالجته يف طريقة منا لكل
الشاب بني عظيًما، فرًقا هناك بأن نجزم أن يجب ولذلك املوروثة؛ آدابنا ومن االجتماعية،
آخر شاب وبني وليلة» ليلة «ألف كتاب يف جاء ما سوى الحب قصص من يقرأ لم الذي
تختلف ولذاته، الحب معاني من أحدهما يستنبطه ما فإن وهيلوئيز»؛ «أبيالر قرأ قد
االختالف. لهذا تبًعا الحب يف أسلوبه منهما ولكل اآلخر. يستنبطه عما جوهريٍّا اختالًفا
أبوها وكان موريس، ماي تُدعى آنسة عرف حني األوىل الحب لوعة شو برنارد وأحس
الجميلة للفنون املجال فيها يجد ألنه االشرتاكية؛ إىل ينزع تولستوي، طراز من اشرتاكيٍّا
يُعد شو برنارد كان الذين الفابيني، باالشرتاكيني تختلط ماي وكانت بالفقراء. والرحمة
تحسن هيفاء، مديدة وكانت إليها. بالحدث ويستمتع والدها منزل يزور وكان زعيمهم.
ويربك لسانه، يلجم غامر، حب من نحوها يكنه ما تجهل كانت ولكنها شو برنارد لقاء
الكسب. من محروًما يكون يكاد فقريًا، الوقت ذلك يف وكان بها. يلتقي عندما حركته،
لم ولكنه ابنته، يد يطلب أن عىل شو برنارد يجرؤ فلم الحال، ميسور موريس وكان
كانت مما أكثر إليه التفتت قد أنها نحس ال ذلك مع أننا عىل زيارتها، نفسه عىل ينكر
من بالخروج يهم كان مرة ذات أنه نفسه عن يروي وهو الضيافة. مجاملة تقتضيها
بينهما تمت أنه أحس حتى وحنان، رقة يف وودعته أناقة، يف إليه فربزت أبيها، منزل
هيامه ولكن عظيًما، هياًما بها هام أنه عىل يدل ما التعبري هذا ويف السماء». «يف الخطبة

نفسه! يف مكتوًما كان
واستكان تزوجته، ثم سبارلنج، يُدعى اشرتاكي أديب إىل ُخطبت أنها عرف يوم وذات
ولكن السماء». «يف خطيبته يعدها كان التي حبيبته من الحرمان هذا وتقبل حظه، إىل
إىل شو برنارد دعوا نائية، دار يف سكنا اللذين العروسني هذين أن ذلك بعد حدث
دون من هانئون، والجميع أسابيع، معهما وبقي وأمانة، براءة عىل فزارهما زيارتهما،
قد موريس ماي أن يف يشك ال الناقد ولكن زوجية. مخالفة أو خيانة عىل دليل أدنى
وبني بينه وتقارن تفكر، جعلها ما والعظمة العبقرية روعة من شو برنارد يف وجدت
قد زوجته أن الزوج وجد حتى يرتكهما، شو برنارد كاد ما ألنه األليف؛ الزوج هذا
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من جو البيت وغيش جمدت. قد عواطفها كل كأن يتحرك، ال مثلج حجر إىل استحالت
الفراق! عن مندوحة يجدا لم حتى علقمه، يطعم الزوجني من كل يكاد املرارة،

هذا سبب كانت زيارته إن قال ولكنه زوجته، بإغراء شو برنارد الزوج يتهم ولم
ماتت. حتى عزبتها يف ذلك بعد ماي وبقيت الفراق.

وكانت اإلنجليزية، املمثلة تري، ألني فهي شو برنارد أحبها التي الثانية املرأة أما
وأحب الفرنسيني. عند برنار سارة بمقام اإلنجليز عند وهي وفنها، جمالها يف رائعة
هذه ذلك بعد ُطبعت وقد يرتاسالن. كانا وإنما يلتقيان، ال بُعد، عىل اآلخر منهما كل

املحبني. بني يُطاق ال الحب يف أسلوب عن رائًعا كشًفا فكانت الرسائل،
كانت فقد بالعني؛ يتقابالن ال أنهما بمعنى ليس يلتقيان» «ال إنهما وقولنا
الحضور، عىل يواظب شو برنارد وكان مساء، كل املرسح عىل تظهر تري» «ألني
بلغ إذا حتى صامتًا، لقاء بالعني تلتقي العني فكانت خشبته، من قريبًا مقعده ويتخذ
ردت الصباح كان فإذا وشجنه، لوعته فيها وبثها رسالته، إليها كتب منزله، شو برنارد

أخرى. رسالة يف عليه هي
بقي وقد احتدامه. ويدوم يحتدم بأن جدير لقاء يعرف ال الذي الحب هذا ومثل
تمثل تري ألني وكانت األليمة. الفراق لذة ويعانيان يستمتعان البعد، هذا عىل االثنان
الزيارة يختلس شو برنارد يكن لم ذلك ومع النائي، الحبيب أو الصديق هذا درامات
كان بل املؤلفني، بني املألوف هو كما ينتقد، أو ينبه أو يشكر كي الستار، خلف من
وملا ماتت. حتى ذلك عىل وبقيت إليها، ويبعثها نفسه، فيها يسكب التي برسالته يقنع
شو برنارد إن فقال: لها نقًدا تري ألني ابن كتب الرسائل هذه يحوي الذي الكتاب نُرش
أمه وإن دراماته، تمثل كي العذبة الكلمات بهذه يخدعها كان وإنما أمه يحب يكن لم
فيها يحس الرسائل لهذه املتأمل ولكن الدرامات. هذه بتمثيل وخدمته فأحبته، ُخدعت،
ويكتب، يخدع أن الكبري لألديب املستحيل من يكون ويكاد واإلخالص، الصدق طابع
بما يعجب يكن لم شو برنارد إن يُقال أن يمكن ولكن وعاطفته. إحساسه عىل كاذبًا
الرائعة، شخصيتها عىل ينصب إعجابه كان وإنما تري، ألني جسم يف الجمال نسميه
وأن بُعد، عىل يحب أن استطاع أنه يف السبب هو هذا ولعل املرسح. عىل تتألأل كانت التي
الشخصية جمال ولكن بالقرب. ويغري الشهوة، يثري الجسم جمال ألن اللقاء؛ عن يحجم
التي العامة الرغبة هذه هو آخر، تفسريًا هناك ولعل بُعد. عن والعبادة اإلعجاب، يبعث
إىل اللوعة تستحيل وكيف بُعد، عىل الحب يكون كيف التجربة؛ يف الصادق األديب يحسها
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ويملؤها النفس يف يشبع الذي بالخيال للشهوة، املطفئ العناق عن تستغني وكيف فن،
واألشكال؟ األلوان بمباهج

آخر، بعد واحًدا تزوجوها خمسة أن ذلك عىل يدل الجسم، رائعة تري ألني وكانت
ميزاتها يعشق كان إنه أي تمثل؛ وهي بها يفتتن كان يبدو، ما عىل شو برنارد ولكن
طريق عن يجري الذي هو األمثل الحب «إن يقول: وهو النسوية، ميزاتها وليس الفنية،
أردت، وقت أي يف أقابلها أن أستطيع وكنت شافيًا. كامًال حبٍّا تراسلنا كان وقد الربيد.

الصايف.» الحب هذا أعكر أن أشأ لم ولكني
وتجربة خالًدا، أدبًا تري وألني شو برنارد بني املتبادلة الرسائل هذه وستبقى
والتعقل والخيال، اإلحساس من عاٍل مستوى إىل ارتفعتا نفسني بني سامية، للبرشية

الحمار». «نهيق وكظم
من كان لها، حبه أو له حبها أن فيبدو شو، برنارد أحبها التي الثالثة املرأة أما
ويغني اللقاء، مقام فيه الخيال فيقوم يسمو، وال يدمر، أو فينري يلتهب، ال الذي النوع

العائالت. به وتُبنى مجتمعنا يف يعيش الذي النوع وهو عنه،
ويب» «بياتريس إىل تعرفت ثرية، فتاة وكانت تونسهد، بني شارلوت هي املرأة وهذه
يدها طلبوا الذين العديدين الشبان أولئك سئمت قد وكانت االشرتاكية، منها وتعلمت
ويب بياتريس فسعت ويتألأل، يبزغ أن يوشك نجًما شو برنارد ووجدت ثرائها. يف طمًعا
منها مختلفة؛ مآرب تحقيق الزواج هذا يف تنشد وكانت بالزواج. تربطهما كي بينهما
ومنها األربعني، يبلغ كاد أن إىل عليه ت ألحَّ التي الفاقة من شو برنارد عن التخفيف
ولكن االشرتاكي، املذهب لرتويج اآلنسة هذه به تتمتع كانت الذي الثراء هذا استخدام
الزواج؛ من خيفة يتوجس — لرسالته املخلص األديب شأن هو كما — كان شو برنارد

والزوجة. الفن مًعا: سيدين يخدم أن األديب يستطيع ال إذ
وساءت الرسير، ولزم مرض، فقد شو؛ برنارد شاء ما غري الظروف شاءت ولكن
إليهما فأرسل اإليطالية، البحريات يف ويب بياتريس مع نزهة يف شارلوت وكانت حاله.
من يكن فلم به، يُْعنى َمن يجد ال شو برنارد وبأن املرض، بخطورة ينبئهما صديق
يف فألفته لندن، إىل وصولها عقب إليه وقصدت قطار، أول عىل سافرت أن إال شارلوت

اإلهمال. من لها يُرثى حال
فرتق، تضعف املرض وقت النفس إن البشعة: رصاحته يف شو برنارد يقول وهنا
وما الزواج. قبل وقد والزواج، الحب بعروض غزوها يسهل ولذلك الحنان؛ ويغمرها
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تم حيث الكنيسة إىل شارلوت مع قصد حتى العافية، بوادر عروقه يف رست أن إال هو
املشهور املفكر ووالس، جراهام كان الكنيسة إىل رفيقه أن يذكر يزال ال وهو زواجهما.
عىل بوردة ويتزين وإرشاق، وصحة بقوام يمتاز وكان التفكري»، «فن بكتابه واملعروف
مستهينًا الزفاف، كريس عن شو برنارد ى ونحَّ العريس، حسبه القسيس رآه ملا صدره،

وضعفه. لهزاله به
الزواج. وأتم القسيس، اعتذر ثم
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دينًا، ال سياسة تنرصَّ قد وكان املحاماة. احرتف قد يهوديٍّا أبوه وكان ،١٨١٨ سنة ولد
يف املوزيل يف تريف بلدة يف يعيشون أهله وكان الناس. مكتبه عىل يقبل لكي وذلك
وأملانيا فرنسا سيادة تناوبتها ما كثريًا البلدة وهذه األملانية، التخوم من قريبًا فرنسا،

التوايل. عىل
طول فعاشت العرف، أوضاع عىل والجري الهدوء، إىل تميل دينة، مؤمنة أمه وكانت
الحكومات ومطاردة الثورية، أفكاره إىل ابنها لنزوع واألىس الحزن أشد يف وهي حياتها
كان حتى آدًما، يكون يكاد اللون، أسمر وكان القامة. مديد عبًال ماركس ونشأ له.
املألوفة. اليهودية املالمح عن تكون ما أبعد كانت مالمحه ولكن الزنجي. يسمونه إخوانه
أملانيا. إىل فرنسا من إدارتها انتقلت قد نابليون، سقوط بعد تريف مدينة وكانت
ماركس والد وكان وستفالني. البارون األملاني املستشار ماركس منزل بجوار يسكن وكان
عائلة إىل منهما كل عائلة وتعرَّف يتزاوران. صديقني وصارا البارون، هذا عرف قد
بأربع ماركس كارل من أكرب سنها وكانت برتا، تُدعى جميلة ابنة للبارون وكان اآلخر.
ماركس تعلق الشباب، سن بلغا فلما مًعا، الصبا عرص وقضيا معها، شب ولكنه سنوات،
وكانت سنها، بحكم منه أعقل هي وكانت فراقها. يطيق وال بذكرها، يلهج وصار بها،

وتطاول. تداري كانت ولكنها أكثر، أو هو يجد ما مثل له، نفسها يف تجد
وانترشت بحبيبته، باله فاشتغل خليٍّا، يكن لم ولكنه بون، جامعة إىل أبوه وأرسله
يبكته إليه فيبعث والده، إىل تصل أخباره وصارت بنتيجة. يأِت فلم دروسه، لذلك عليه

بون. إىل الذهاب من ومنعه والده، استدعاه وأخريًا طائل. بال ويؤنبه
من لها وأظهر ذلك، يف عليها وألحَّ منه، الزواج عىل حبيبته حض يف أخذ حرض فلما
جدية؛ وممانعة طويل تردد بعد بالزواج وتعده يده، تقبِّل جعلها ما واإلخالص الحب
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عن ال زائل هوى عن بها تعلقه يكون أن تخىش سنه، عىل سنها لزيادة برتا كانت فقد
مقيم. حب

برلني، جامعة إىل ماركس وعاد أبواهما. بها يدري ال مكتوًما، ا رسٍّ خطبتهما وبقيت
من له اختص قد يكن لم ما تحصيل يف الدأب كثري كان ولكنه بنشاط، يدرس وأخذ
دروسه ذلك يف مهمًال واالقتصاد والفلسفة التاريخ مطالعة من يكثر فكان الدروس،
حالته تبني إليه، والده خطابات أحد من املأخوذة التالية القطعة وهذه األصلية. القانونية

الوقت: ذلك يف

عبثًا وقتك وتقيض العلوم، مختلف يف التجوال من تكثر هائل، تشوش يف إنك
املصباح. حول التأمل يف

يف مات قد أبوه وكان الجامعة. شهادة ينال أن استطاع التشوش هذا مع ولكنه
محرًرا وتعني الصحافة، إىل عنه عدل ولكنه التعليم، يحرتف أن عىل فعزم الفرتة، هذه
فصله. إىل الجريدة أصحاب اضطر حتى سياسته يف غال ثم الحرة. الجرائد إحدى يف

الزواج، هذا عقد يف يمانعون وصاروا بماركس، عالقتها عرفوا قد برتا أهل وكان
استياء من الرغم عىل وتزوجا العائلة، شكوك تفكه أن من أوثق كان الحبيبني حب ولكن

.١٨٤٣ سنة يف الفتاة أهل
وسان وباكونني برودون إىل تعرَّف حيث باريس، إىل مهاجًرا ماركس بها وخرج
عىل الحاملني غالة ومن الوقت، ذلك يف االقتصاد أقطاب من الثالثة هؤالء وكان سيمون،
حتى وتتكشف، نفسه يف تتطور اآلراء هذه وأخذت آراءهم، ماركس فأُرشب امللكية، مبدأ

الحديثة. االشرتاكية عن أزهارها تفتحت
األدب يف يفوقه ال الذي األملاني األديب َهينه، أيًضا الوقت ذلك يف ماركس وعرف
يُحارص بيته كان بل له، يقرأ أو منه يقرتب َمن كل يفتن هينه وكان جوته. سوى األملاني

والرجال. النساء من أحبه بمن أحيانًا
الرواة أكثر ولكن يحبها، هينه وكان التعلق، بعض بهينه ماركس زوجة وتعلقت
الزوجة وأن زوجته، يف يخنه ولم صداقته، ماركس يف احرتم هينه أن عىل يجمعون
بريئًا. أفالطونيٍّا حبٍّا إال لهينه حبها يكن ولم برشوطها، تخل لم للزوجية، أمينة عاشت
وبقي فنفته، بالدها، من ماركس تنفي أن فرنسا حكومة إىل روسيا ملك وأوعز
ينزل ال بلد، إىل بلد من الرحلة دائم مدقع، فقر يف وهو وفاته، حني إىل الوقت ذلك من
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وانتهى املكايدات، من برضوب إعناته يف وأخذت احتاطته، قد الرشطة يرى حتى مكانًا
َمن وجود يف املشاق عانى أن بعد املال» «رأس كتابه طبع حيث لندن؛ إىل املطاف به

بطبعه. ريض
كل جنيًها إليه ترسل كانت إذ بنيويورك؛ الرتبيون جريدة سوى يعوله يكن ولم

املقاالت. ببعض يوافيها لكي أسبوع،
وكفر باهلل، إيمانه ماركس فقد مطمئنة، غري بشيخوخة املعذبة الحياة هذه وانتهت
الوجود. من يُزال أن يجب عظيًما، ا رشٍّ نظره يف الحكومات وصارت الزواج، بقوانني
يدفنوها، لكي الستة وأوالده هو ذهب عندما أنه ويُحكى بعام، وفاته قبل زوجته وماتت
يعد ولم حماسته، انطفأت وفاته، يوم إىل الوقت ذلك ومنذ قربها، حفرة يف فوقع عثر

العالم. هذا يف ليشء يهتم
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